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εραστές της τέχνης     
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 22ο 
Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνι-
κού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας. 
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Βενζινοπώλες : Έως και 60% η αύξηση Βενζινοπώλες : Έως και 60% η αύξηση 
στο πετρέλαιο θέρμανσης  στο πετρέλαιο θέρμανσης  

▶ 1010

«Αθάνατος»: Συγκίνηση στο τελευταίο «Αθάνατος»: Συγκίνηση στο τελευταίο 
αντίο για τον Μίκη Θεοδωράκη  αντίο για τον Μίκη Θεοδωράκη  

Αλεξανδρούπολη Αυξημένο Αλεξανδρούπολη Αυξημένο 
παραμένει το ιικό φορτίο στα λύματα παραμένει το ιικό φορτίο στα λύματα 

▶ 66 ▶ 1111

Έργα συντήρησης στο ιστορικό κτίριο 
των ΕΛΤΑ στην Αλεξανδρούπολη

Στόχος η αποκατάσταση των προβλημάτων στην στέγη και το δώμα, 
όπου παρατηρείται εισροή υδάτων όταν βρέχει ▶ 7

Έτοιμα τα σχολεία στο ΚΕΓΕ 
και το Λύκειο Φερών 

Διοικητική παραλαβή του νέου Γυμνάσιο και Λυκείου Αλεξανδρούπο-
λης, όπου θα φοιτήσουν από φέτος πάνω από 900 μαθητές. 
Κριτική από την παράταξη «Πόλη & Πολίτες»    ▶ 5

● Για μία πολύ δύσκολη σχολική χρονιά μιλά 
η πρόεδρος των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 
Αλεξανδρούπολης Ζωή Κάλτσου. «Δεδομένη η 
διασπορά υπό αυτές τις συνθήκες»
● Γονείς και εκπαιδευτικοί εκφράζουν την 
αγωνία και την ανησυχία τους

● Πολλά τα ερωτήματα και οι προβληματισμοί για 
τα νέα μέτρα του Υπουργείου Παιδείας και τα νέα 
υγειονομικά πρωτόκολλα 
● Προβληματίζει έντονα το μέτρο που προβλέπει 
ότι για να κλείνει ένα τμήμα θα πρέπει να υπάρ-
χουν επιβεβαιωμένα κρούσματα στο 50+1% των 
μαθητών.  ▶ 4

▶ 8, 9

▶ 9

Ανησυχία για πιθανή 
διασπορά του κορωνοϊού 
με το άνοιγμα των σχολείων
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Υπεύθυνη Διαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πλησίον στρατοπέδου «Ιωάννου»
Τηλέφωνα
2551024222, 2551029888 
Fax
2551080606

Κωδικός 1793
email
gnomi@gnomionline.gr 
efimerida-gnomi@hotmail.com
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ετήσια ιδιωτών  €100
Δήμων-Δημοτικών διαμ/των €200
Τραπεζών-Οργανισμών  €200
Ανώνυμες Εταιρίες  €200

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
1. Tελικοί μειοδότες δημοπρασιών: 
€0,50/χιλιοστό
2. N.Π.Δ.Δ., OTA: €0,20/χιλιοστό
3. N.Π.I.Δ. (A.E.): €0,26/χιλιοστό
Xειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι 
δεν επιστρέφονται. Eνυπόγραφα κεί-
μενα δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τη 
θέση της Eφημερίδας.

Τακτικοί συνεργάτες: 
Θεόδωρος Ορδουμποζάνης, Δημή-
τρης Μακροδημόπουλος, Γιώργος 
Αναγνωστόπουλος, Αγγελική, Δελη-
γιάννη, Λευτέρης Χαβιαράς, Ανδρέ-
ας Καφετζής, Σμαρώ Τσοκαταρίδου, 
Νικόλαος Παπανικολόπουλος, Λεω-
νίδας Σκερλετόπουλος, Γιώτα Αγαπη-
τού, Μενέλαος Μαλτέζος

Ν. ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Υπουργός Παιδείας

Το εμβόλιο για τον κορωνοϊό αλλάζει 
πλήρως τον χάρτη. Πέρσι κλείναμε το 
τμήμα με λίγα κρούσματα για να προ-
στατεύσουμε τα σπίτια. Φέτος όμως 
τα σπίτια είναι θωρακισμένα.

Α. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ
Πρόεδρος Πανελλήνιου 

Ιατρικού Συλλόγου 
 

Oι γονείς καλούν τον παιδίατρο για 
ραντεβού, όπως πάντα κάνουν και 
το εμβόλιο θα γίνεται στο ιατρείο. 
Το κόστος των 20 ευρώ ανά εμβο-
λιασμό βαραίνει το κράτος και όχι 
τους γονείς.

Ε. ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
Τομεάρχης Οικονομικών 

ΣΥΡΙΖΑ

Οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης για τα 
προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που 
αφορούν τη σύγκριση του Β  ́τρίμηνου 
του '21 σε σχέση με το αντίστοιχο του 
περσινού χρόνου, όπου η χώρα βρι-
σκόταν σε απόλυτο λοκντάουν, επιβε-
βαιώνουν την πολιτική απελπισία της.

Μετά από πρόταση του δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα, η γνωστή σε όλους μας οδός Λαγκαδά 
θα μετονομαστεί σε «Μίκη Θεοδωράκη». Ο κ. Ζέρβας επικοινώνησε με όλους τους δημάρχους των δήμων που 
διασχίζει η συγκεκριμένη οδός και έλαβε θετική ανταπόκριση. 
Η οδός Λαγκαδά είναι η κύρια βόρεια είσοδος της Θεσσαλονίκης και διασχίζει τους δήμους Θεσσαλονίκης, Αμπε-
λοκήπων, Μενεμένης, Νεάπολης - Συκεών και Παύλου Μελά. Πρόκειται για την οδό που πριν την απελευθέ-
ρωση της Θεσσαλονίκης, ονομαζόταν οδός Κωνσταντινουπόλεως, γιατί συνέδεε την πόλη με την Κωνσταντι-
νούπολη. Στον δρόμο αυτόν βρισκόταν η μεγαλύτερη πύλη εισόδου για την εντός των τειχών πόλη.

Το «Ζ» (Γαβράς - Βασιλικός) αποχαιρέτησε 
με συγκίνηση τον Μίκη Θεοδωράκη

Με εμφανή συγκίνηση Κώστας Γα-
βράς και Βασίλης Βασιλικός είπαν το 
τελευταίο αντίο στον Μίκη Θεοδωράκη. 
Οι δυο τους πήγαν στο παρεκκλήσι του 
Αγίου Ελευθερίου στη Μητρόπολη Αθη-
νών όπου μετείχαν στο λαϊκό προσκύ-
νημα στον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη.

Οι δυο τους έχουν συνδέσει το όνο-
μά τους με αυτό του Μίκη Θεοδωράκη 
μέσα από την ταινία «Ζ» που βασίστηκε 
στο βιβλίο του Βασίλη Βασιλικού και γυ-
ρίστηκε από τον Κώστα Γαβρά το 1969. 
Όταν γράφτηκε η μουσική ο Μίκης Θε-
οδωράκης ήταν τότε εξόριστος στη Ζά-
τουνα Αρκαδίας.

Το σενάριο του «Ζ», διασκευή του 
ομώνυμου μυθιστορήματος που έγραψε 
το 1966 ο Βασίλης Βασιλικός, υπέγρα-
ψε ο Ισπανός συγγραφέας Χόρχε Σε-
μπρούν, ο οποίος αργότερα έγινε υπουρ-
γός Πολιτισμού της Ισπανίας. Πρόθεση 
των δημιουργών ήταν το «Ζ» του τίτ-
λου να προφέρεται «Ζει» και όχι «ζήτα», 
καθώς ήθελαν να εκφράζει ηχητικά το 
ρήμα που ακουγόταν στις διαδηλώσεις 

που έγιναν όταν σκοτώθηκε ο βουλευ-
τής - «Λαμπράκη ζεις, εσύ μας οδηγείς» 
και «Ζει, Ζει, Ζει». Το «Ζ», με πρωταγω-
νιστές τους Ιβ Μοντάν, Ειρήνη Παππά, 
Ζαν Λουί Τρεντινιάν και Ζαν Περέν, ήταν 
υποψήφιο για πέντε Όσκαρ ενώ τελικά 
κέρδισε δύο Όσκαρ (καλύτερης ξενό-

γλωσσης ταινίας και μοντάζ). Παράλληλα 
απέσπασε και το Βραβείο της Επιτροπής 
του Φεστιβάλ των Καννών. Ο Μίκης Θε-
οδωράκης τιμήθηκε για τη μουσική του 
με το βρετανικό βραβείο BAFTA.
(EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ
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`Μικρογνωμικά

Απίστευτο κι όμως ελληνικό
Απίστευτο περιστατικό στην Πάτρα. Μήνυση στο 

υγειονομικό προσωπικό του Πανεπιστημιακού Νοσο-
κομείο της Πάτρας υπέβαλε άνδρας, ο οποίος ήταν δι-
ασωληνωμένος στο νοσοκομείο με κορονοϊό. Σύμφω-
να με το tempo24, ο άνδρας χρειάστηκε διασωλήνωση 
καθώς η υγεία του ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. 
Όταν όμως βγήκε από τη ΜΕΘ μήνυσε τους γιατρούς 
για τον τρόπο με τον οποίο τον νοσήλευσαν και επει-
δή του έκαναν τραχειοστομία. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 η νοσηλεία 
του ασθενούς, που μήνυσε γιατρούς και υγειονομικό 
προσωπικό, διήρκησε για αρκετό χρονικό διάστημα. 
Μάλιστα, η ίδια πηγή αναφέρει ότι μόλις ο ασθενής 
αποσωληνώθηκε ζήτησε δείγμα για να το εξετάσει αλ-
λού (εκτός Νοσοκομείου) γιατί δεν πίστευε πως έπα-
σχε από κορονοϊό.

Το γεγονός έχει προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις 
ανάμεσα στο προσωπικό του Νοσοκομείου. Πληροφο-
ρίες αναφέρουν ότι επικρατεί οργή και μάλιστα ανα-
φέρεται χαρακτηριστικά: «Εμείς τον σώσαμε και αυτός 
μας μηνύει».

Γ.Π.

Σε τουρ να βρισκόμαστε
Ένα αγανακτισμένο μήνυμα πολίτη μετέφερε στον 

Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη, που ήταν κα-
λεσμένος στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα, ο παρου-
σιαστής Γιώργος Παπαδάκης.

Το μήνυμα έλεγε: «Με το παρατηρητήριο τιμών δί-
νεται τη δυνατότητα στους Έλληνες να γνωρίσουν την 
Ελλάδα. Ένας φίλος μας από την Πάτρα μας έστειλε 
μήνυμα πως βρήκε φτηνή βενζίνη στο Ξυλόκαστρο, 
φεύγει από την Πάτρα πάει στο Ξυλόκαστρο και μετά 
θα πάει στη Ναύπακτο γιατί βρήκε εκεί φθηνό ψωμί».

Και να, τι απάντησε ο Υπουργός: «Το να πηγαίνουν 
οι καταναλωτές εκεί που είναι τα πράγματα φθηνότερα 
είναι πάρα πολύ καλό. Αν το εφαρμόσουμε όλοι στην κα-
θημερινότητά μας θα πιέσουμε τις τιμές προς τα κάτω». 

Θα το πάω ένα βήμα παραπέρα και θα προτείνω να 
ανοίξουν και τουριστικά γραφεία καταπολέμησης της 
ακρίβειας, τα οποία θα μας πηγαίνουν πέρα - δόθε, για 
να βρίσκουμε τα πιο φτηνά προϊόντα και υπηρεσίες και 
να προστατεύουμε την τσέπη μας. Ποιος θα μας σώσει 
από τη λαίλαπα, αν όχι εμείς τον εαυτό μας, ερωτώ!

Κ.Η. 

Αυτά στην Ισπανία 
Με αυξήσεις στον κατώτατο μισθό επιχειρεί η Ισπα-

νία να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες οικονομικές ανι-
σότητες, καθώς ο πληθωρισμός τρέχει με τους υψηλό-
τερους ρυθμούς της τελευταίας δεκαετίας. 

«Είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη μείωση των 
ανισοτήτων, οι οποίες αυξήθηκαν στη χώρα μας τα τε-
λευταία χρόνια», λέει στο Bloomberg η υπουργός Οι-
κονομίας, Νάντια Καλβίνο. «Από τη στιγμή που γίναμε 
κυβέρνηση, πριν από τρία χρόνια, η αύξηση του κατώ-
τατου μισθού είναι ένα από τα στοιχεία των οικονομι-
κών προτεραιοτήτων μας», προσθέτει. 

Η ισπανική οικονομία, που συρρικνώθηκε κατά 11% 
πέρυσι, εκτιμάται ότι θα εμφανίσει τους υψηλότερους 
ρυθμούς από τη δεκαετία του 1970, καθώς ανακάμπτει 
από την πανδημία. 

Σύμφωνα με το moneyreview.gr , ο πρωθυπουργός 
Πέδρο Σάντσεθ έχει ανακοινώσει τα σχέδιά του για την 
αύξηση του κατώτατου μισθού των 950 ευρώ φέτος, σε 
μία προσπάθεια να προστατεύσει την αγοραστική δύνα-
μη των εργαζόμενων, καθώς το κόστος ζωής ανεβαίνει.  

Η αύξηση του πληθωρισμού στα υψηλότερα επίπε-
δα από το 2012 είναι αποτέλεσμα του ανοίγματος της 
οικονομίας αλλά και των υψηλότερων τιμών της ενέρ-
γειας. Η Καλβίνο θεωρεί, πάντως, ότι ο τόσο υψηλός 
πληθωρισμός είναι προσωρινός.  

Κ.Η. 

Μήπως; 
Το είδα στη Διαύγεια και κάπως φρίκαρα: το νοσοκο-

μείο Αλεξανδρούπολης, για να καλύψει τις επείγουσες 
ανάγκες του, προβαίνει στην προμήθεια 30.000 πλα-
στικών κουταλιών μίας χρήσης και 10.000 πλαστικών 
καλαμακίων. Τόσο πλαστικό… κι άλλο τόσο… Μήπως 
ήρθε η ώρα να βρεθεί μια άλλη λύση για δομές, όπως 
είναι τα νοσοκομεία;  Ο πλανήτης δεν θα σωθεί από τα 
100 καλαμάκια που δεν θα χρησιμοποιήσει ένας πολί-
της το χρόνο. Χρειάζονται αποφάσεις και εναλλακτικές 
για τους μεγάλους καταναλωτές.

Κ.Η. 

 Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2.198 νέα 
κρούσματα σήμερα, Τετάρτη 8 Σε-
πτεμβρίου, ενημερώνοντας για την 
πανδημία του κορωνοϊού στην Ελ-
λάδα. Παράλληλα ανακοίνωσε πως 
καταγράφηκαν 390 διασωληνωμέ-
νοι στα νοσοκομεία ενώ κατά το τε-
λευταίο 24ωρο και καταγράφηκαν 
37 θάνατοι

H γεωγραφική κατανομή των 
κρουσμάτων στην ΑΜΘ

• ΕΒΡΟΥ 27
• ΚΑΒΑΛΑΣ 49
• ΞΑΝΘΗΣ 23
• ΡΟΔΟΠΗΣ 17
• ΔΡΑΜΑΣ 29
Σύμφωνα με την ανακοίνωση 

του ΕΟΔΥ:
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαι-

ωμένα κρούσματα της νόσου που 
καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 
ώρες είναι 2.198. To για την επι-
κράτεια βάσει των κρουσμάτων 
εκτιμάται σε 0.99 (95% ΔΕ: 0.88 
– 1.06). Οι νέοι θάνατοι ασθενών 
με COVID-19 είναι 37, ενώ από 
την έναρξη της επιδημίας έχουν 
καταγραφεί συνολικά 14.014 θά-

νατοι.  Το 95.4% είχε υποκείμενο 
νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και 
άνω. Ο αριθμός των ασθενών που 
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι εί-
ναι 390 (59.7% άνδρες). Η διάμεση 
ηλικία τους είναι 65 έτη. To 82.1% 
έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλι-
κία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των 
ασθενών που νοσηλεύονται δια-
σωληνωμένοι, 350 (89.74%) είναι 

ανεμβολίαστοιή μερικώς εμβολια-
σμένοι και 40 (10.26%) είναι πλή-
ρως εμβολιασμένοι. Η διάμεση ηλι-
κία των κρουσμάτων είναι 39 έτη 
(εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η δι-
άμεση ηλικία των θανόντων είναι 
78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).

Γ.Π.

2.198 νέα κρούσματα κορωνοϊού ανακοίνωσε 
ο ΕΟΔΥ, ελαφρά μείωση στον Έβρο

Ακυρώθηκε το WTT Youth 
Contender της Ορεστιάδας, που 
επρόκειτο να διεξαχθεί στο χρο-
νικό διάστημα από τη 1 έως τις 7 
Οκτωβρίου στο κλειστό γυμναστή-
ριο "Νίκος Σαμαράς". Ο λόγος είναι 
οι λίγες δηλώσεις συμμετοχής ειδι-
κά στις κατηγορίες των κοριτσιών. 
Αφού έληξε και με την παράταση 
προχτές η προθεσμία για τις δη-
λώσεις συμμετοχής ο διοργανωτής 
Γ.Σ. Φιλία Ορεστιάδας και οι αρμό-
διοι της παγκόσμιας ομοσπονδίας 
(ITTF) συζήτησαν για πολλή ώρα 
πιθανή λύση, όμως στο τέλος οδη-
γήθηκαν αναγκαστικά στην από-
φαση για ακύρωση του διεθνούς 
τουρνουά νέων. Είναι μία πολύ αρ-
νητική εξέλιξη γενικά για την ελ-
ληνική επιτραπέζια αντισφαίριση 
υπό την έννοια ότι καταβλήθηκε 
πολύς χρόνος και κόπος για την 
προετοιμασία των αγώνων κι επι-
πλέον υπήρχε η μεγάλη επιθυμία να 
πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά 
στη χώρα μας τουρνουά παγκόσμι-
ας εμβέλειας στις μικρές ηλικίες. 

Για την ιστορία να σημειωθεί ότι 
στο όπεν, που ήταν για τις ηλικίες 
κάτω των 13, των 15, των 17 και 

των 19 ετών, δήλωσαν τελικά από 
την Ελλάδα 31 παιδιά (21 αγόρια 
και 10 κορίτσια). Οι συνολικές δη-
λώσεις όμως, ήταν περιορισμένες 
(περίπου 50), ειδικά στα κορίτσια 
η ανταπόκριση από το εξωτερικό 
ήταν πολύ μικρή κι όλα αυτά οδή-
γησαν στη ματαίωσή του όπεν. 

Για την υπόλοιπη Ελλάδα, ο 
Εβρος και η Ορεστιάδα φαίνεται 

πέφτουν μακριά. Τι κι αν οι αθλη-
τές του βορείου Έβρου, με τιτά-
νια προσπάθεια αποδεικνύουν συ-
νέπεια και επενδύουν στο άθλημ, 
αγωνιζόμενοι σε κάθε τουρνουά 
ανεξαρτήτως πόλης;  Για την υπό-
λοιπη χώρα αποδεικνύεται πως δεν 
ισχύει κάτι ανάλογο και μας σνο-
μπάρουν…. Κρίμα

Γ.Π.

Ακυρώθηκε το διεθνές όπεν νέων της Ορεστιάδας
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Της Κικής Ηπειρώτου
Ακόμη μία δύσκολη σχο-

λική χρονιά ξεκινά σε λίγες 
ημέρες και στον Έβρο, με γο-
νείς και εκπαιδευτικούς να 
εκφράζουν την αγωνία και 
την ανησυχία τους για τον 
τρόπο που αυτή θα εξελιχθεί. 
Μπορεί η τηλεκπαίδευση, που 
πέρυσι πέρασε από σαράντα 
κύματα, να καθιερώθηκε για 
αρκετούς μήνες, ωστόσο, τό-
σο για εκπαιδευτικούς, όσο 
και για ψυχολογικούς λό-
γους, όλοι συμφωνούν πως 
δεν πρέπει κανένα σχολείο 
να χρειαστεί να επιστρέψει 
σε αυτήν. Κάτι που πολλοί εκ-
παιδευτικοί, δυστυχώς, θεω-
ρούν προδιαγεγραμμένο, με 
δεδομένο ότι τα μέτρα του 
Υπουργείου Παιδείας, αντί να 
περιορίζουν ενισχύουν τη δι-
ασπορά του κορωνοϊού. 

Τα μέτρα
Μαθητές και εκπαιδευτικοί 

θα προσέρχονται στις σχολι-
κές μονάδες ως εξής:

-οι μαθητές με πιστοποι-
ητικό εμβολιασμού (για τους 
μαθητές 12 ετών και άνω) ή 
βεβαίωση παρελθούσας νό-
σησης (τελευταίου εξαμήνου) 
ή δήλωση αρνητικού αυτο-
διαγνωστικού (σελφ) τεστ, 
το οποίο θα πραγματοποιεί-
ται δύο φορές την εβδομά-
δα (Τρίτη και Παρασκευή), 
έως και 24 ώρες πριν από 
την προσέλευση στο σχολείο,

-οι εκπαιδευτικοί με πι-
στοποιητικό εμβολιασμού ή 
βεβαίωση παρελθούσας νό-
σησης από κορωνοϊό (τελευ-
ταίου εξαμήνου) ή βεβαίω-
ση αρνητικού εργαστηριακού 
τεστ, το οποίο θα πρέπει να 
πραγματοποιείται επίσης δύο 
φορές την εβδομάδα (Τρίτη 
και Παρασκευή) με ευθύνη 
και κόστος του εργαζομένου. 

Αν εντοπιστεί 
επιβεβαιωμένο κρούσμα 
COVID-19:

-απομακρύνεται από το 
σχολείο και παραμένει σε 
απομόνωση για τουλάχιστον 
10 ημέρες, απέχοντας και από 
όλες τις εξωσχολικές δραστη-
ριότητες καθώς και από κάθε 
άλλη μετακίνηση ή επαφή με 
άτομα εκτός του οικιακού πε-

ριβάλλοντος.
-επιστρέφει στη σχολική 

μονάδα μετά την παρέλευ-
ση τουλάχιστον 10 ημερών 
από την έναρξη των συμπτω-
μάτων ΚΑΙ την πάροδο τρι-
ών 24ώρων από την πλήρη 
υποχώρηση του πυρετού (χω-
ρίς τη λήψη αντιπυρετικών) 
ΚΑΙ τη βελτίωση των άλλων 
συμπτωμάτων. Για την επι-
στροφή στο σχολείο δεν εί-
ναι απαραίτητη η προσκόμιση 
ιατρικής βεβαίωσης.

Επιπλέον, για τις στενές 
επαφές:

-προβλέπεται αυξημένος 
εργαστηριακός έλεγχος και 
για διάστημα 7 ημερών ως 
εξής:

Για ανεμβολίαστους μαθη-
τές και εκπαιδευτικούς του 
τμήματος στο οποίο βρέ-
θηκε κρούσμα:

-2 εργαστηριακά τεστ – 
rapid πέραν των προβλεπο-
μένων

-εάν οι ανεμβολίαστοι μα-
θητές κάθονταν δίπλα ή στο 
αμέσως εμπρός ή πίσω θρα-
νίο από το κρούσμα, υποβάλ-
λονται σε καθημερινά αυτο-
διαγνωστικά τεστ – self (τις 
ημέρες που δεν κάνουν τα 2 
εργαστηριακά).

Για εμβολιασμένους μαθη-
τές και εκπαιδευτικούς του 
τμήματος στο οποίο βρέ-
θηκε κρούσμα:

-2 αυτοδιαγνωστικά τεστ – 
self ανεξαρτήτως της θέσης 
στην οποία κάθονται.

Όλοι οι ανωτέρω επιβε-
βαιωτικοί έλεγχοι παρέχονται 
δωρεάν στα Σταθερά Σημεία 
Επιβεβαιωτικού Ελέγχου του 
ΕΟΔΥ. Στόχος των πολύ αυ-
ξημένων ελέγχων είναι η δι-
ασφάλιση της δια ζώσης λει-
τουργίας των σχολείων μας.

Ένα σχολικό τμήμα θα 
αναστέλλει τη δια ζώσης 
λειτουργία του και η διδα-
σκαλία θα γίνεται μέσω τη-
λεκπαίδευσης όταν σε αυτό 
εντοπιστούν επιβεβαιωμένα 
κρούσματα COVID-19 στο 
50%+1 μαθητές του. 

Σε κάθε σχολική μονά-
δα, ορίζεται από τον Σύλλο-
γο Διδασκόντων υπεύθυνος 
διαχείρισης COVID-19 και ο 

αναπληρωτής του, με αρμο-
διότητες, μεταξύ άλλων, να 
ενημερώνει και να εκπαιδεύ-
ει το προσωπικό σχετικά με 
την έγκαιρη αναγνώριση και 
τη διαχείριση υπόπτων κρου-
σμάτων λοίμωξης COVID-19 
και να επικοινωνεί με τις οι-
κογένειες των μαθητών και 
τους αρμόδιους φορείς και 
υπηρεσίες όπως ο ΕΟΔΥ.

Οι ενστάσεις των 
εκπαιδευτικών

Μιλώντας στη «ΓΝΩΜΗ»,  
η πρόεδρος του Συλλόγου 
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης Αλεξανδρού-
πολης «Γεώργιος Βιζυηνός» 
Ζωή Κάλτσου υπογραμμίζει 
πως «για την έναρξη της σχο-
λικής χρονιάς, δεν μπορούμε 
να κρύψουμε την αγωνία μας 
σχετικά με τα νέα μέτρα που 
έχουν ανακοινωθεί, καθώς 
εμείς που βρισκόμαστε στην 
πρώτη γραμμή και έχοντας 
την προηγουμένη εμπειρία 

από ό,τι προηγήθηκε, καλού-
μαστε και πάλι να ανταπεξέλ-
θουμε, όπως αντάξια κατα-
φέραμε να στηρίξουμε τους 
μαθητές με όλες μας τις δυ-
νάμεις τις προηγούμενες πε-
ριόδους, κι όπως θα κάνου-
με και τη νέα σχολική χρονιά. 
Ωστόσο, απ’ ό,τι φαίνεται, και 
φέτος θα είναι μία δύσκολη 
χρονιά  και θα πρέπει να προ-
σαρμοστούμε στις νέες συν-
θήκες». 

Όπως αναφέρει, από τα 
μέτρα που ανακοινώθηκαν, 
το πιο «ακραίο», είναι αυ-
τό που προβλέπει ότι για να 

κλείνει ένα τμήμα θα πρέπει 
να υπάρχουν επιβεβαιωμένα 
κρούσματα στο 50+1% των 
μαθητών.  «Αυτό θεωρούμε 
ότι βάζει σε κίνδυνο την υγεία 
των παιδιών, αλλά και των οι-
κογενειών τους και των εκ-
παιδευτικών. Επιπλέον, πολ-
λοί γονείς μαθητών σε τμήμα 
που εμφανίζονται κρούσμα-
τα, δεν θα περιμένουν να 
συμπληρωθεί το ποσοστό 
50+1%, αλλά θα σταματούν 
πολύ νωρίτερα να στέλνουν 
τα παιδιά τους σχολείο. Σε 
αυτή την περίπτωση, όταν δεν 
θα έχει κλείσει επισήμως το 
τμήμα, αλλά οι γονείς θα κρί-
νουν ότι τα παιδιά τους πρέ-
πει να μείνουν σπίτι, δεν θα 
μπορούν να λάβουν άδεια ει-
δικού σκοπού από τη δουλειά 
τους; Επίσης, τι θα γίνεται με 
αυτές τις απουσίες; Δεν θα 
μπορούν να δικαιολογηθούν, 
κάτι που είναι λάθος κατά τη 
γνώμη μας. Υπάρχουν σοβαρά 
κενά που βλέπουμε ότι η πο-

λιτεία δεν δείχνει προετοιμα-
σμένη για να αντιμετωπίσει».

Η κα Κάλτσου επισημαίνει 
πως το Υπουργείο μοιάζει να 
επαφίεται αποκλειστικά και 
μόνο στα υψηλά ποσοστά εμ-
βολιασμών στους εκπαιδευ-
τικούς, δίχως να έχει ικανο-
ποιήσει κανένα άλλο αίτημα, 
που θα θωράκιζε ακόμη πε-
ρισσότερα τα σχολεία και τη 
δια ζώσης εκπαιδευτική δι-
αδικασία. 

«Για παράδειγμα, δεν φρό-
ντισέ όλους αυτούς τους μή-
νες να βρεθούν έξτρα χώροι 
για να μειωθεί ο αριθμός των 

μαθητών ανά τμήμα. Ιδιαίτε-
ρα στην πόλη μας, το κτιρια-
κό πρόβλημα είναι τεράστιο. 
Κι ενώ πριν τον κορωνοϊό, η 
οδηγία ήταν το πολύ 22 μα-
θητές ανά τμήμα, αυτό αλλά-
ζει, με 25 μαθητές ανά τμή-
μα, κάτι πρωτάκουστο. Δίνει 
εντολή για συχνό αεριμό των 
αιθουσών ξεχνώντας ότι πολ-
λές αίθουσες δεν έχουν καν 
παράθυρα. Την ίδια στιγμή, 
διατηρεί μία τιμωρηική στά-
ση απέναντι στους ανεμβο-
λίαστους εκπαιδευτκούς, βά-
ζοντάς τους στο στόχαστρο, 
ενώ η πολιτρεί αειναι εκείνη 
που έχει την ευθύνη για την 
ενημέρωση και ευαισθητο-
ποίησή τους».

Καταλήγοντας και κάνο-
ντας μία πρόβλεψη για την 
πορεία της νέας σχολικής 
χρονιάς, η πρόεδρος των εκ-
παιδευτικών Πρωτοβάθμιας 
σημειώνει: «Όταν βάζουμε 
μπροστά μόνο τον εμβολια-
σμό, δεν μπορούμε να λει-
τουργήσουμε υπό αυτές τις 
συνθήκες. Είναι προδιαγε-

γραμμένο ότι θα έχουμε σί-
γουρα διασπορά του ιού στα 
σχολεία μας. Χρειάζεται να 
παρθούν αποφάσεις για τρο-
ποποίηση της ύλης, για ψυ-
χολογική υποστήριξη, όπου 
αυτό χρειάζεται και  για ενι-
σχυτική διδασκαλία, η οποία, 
όμως, πώς να επιτευχθεί, 
όταν τα σχολεία διαθέτουν 
οριακά τους εκπαιδευτικούς 
που χρειάζονται;». 

«Δεδομένη η διασπορά του κορωνοϊού 
στα σχολεία υπό αυτές τις συνθήκες»
ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΎ ΔΎΣΚΟΛΗ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 
ΜΙΛΑ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΎΤΙΚΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗΣ ΖΩΗ 
ΚΑΛΤΣΟΎ 

Πολλά τα ερωτήματα και οι 
προβληματισμοί για τα νέα μέτρα 
του Υπουργείου 

Από τα 2087 κρούσματα που 
ανακοίνωσε την Τρίτη ο ΕΟΔΥ 
τα 698 αφορούσαν παιδιά και 

εφήβους 0-17 ετών

Τη στιγμή που η ανησυ-
χία για τη ραγδαία αύξη-
ση κρουσμάτων κορονο-
ϊού σε εφήβους 12-17 
ετών στη χώρα μας είναι 
κάτι παραπάνω από φα-
νερή, τα νέα υγειονομι-
κά πρωτόκολλα που θα 
ισχύσουν φέτος στα σχο-
λεία προβληματίζουν γο-
νείς, εκπαιδευτικούς και 
μαθητές οι οποίοι αγωνι-
ούν για το «πρώτο κου-
δούνι» και καταγγέλουν 
απουσία διαλόγου με την 
ηγεσία του υπουργείου 
Παιδείας.

Info

Είναι «ακραίο» το μέτρο που 
προβλέπει ότι για να κλείνει 
ένα τμήμα θα πρέπει να υπάρ-
χουν επιβεβαιωμένα κρούσματα 
στο 50+1% των μαθητών.  Αυτό 
θεωρούμε ότι βάζει σε κίνδυνο 
την υγεία των παιδιών, αλλά και 
των οικογενειών τους και των 
εκπαιδευτικών

ΖΩΗ ΚΑΛΤΣΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
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Από την Τετάρτη, 8 Σεπτεμ-
βρίου, ως και την Παρασκευή 
17 Σεπτεμβρίου θα προμηθεύ-
ονται οι μαθητές όλων των βαθ-
μίδων έξι δωρεάν self test από 

τα φαρμακεία, προκειμένου να 
καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου 
του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με 
σχετική ανακοίνωση του Yπουρ-
γείου Παιδείας. 

Πριν από την προσέλευση 
στο σχολείο τη Δευτέρα, 13 
Σεπτεμβρίου,το τεστ πρέπει να 
πραγματοποιηθεί έως και 24 
ώρες πριν. Ακολούθως, το self 
test θα πραγματοποιείται δύο 
φορές την εβδομάδα, Τρίτη και 
Παρασκευή, έως και 24 ώρες 

πριν από την προσέλευση στο 
σχολείο. 

Το Yπουργείο Παιδείας ση-
μειώνει ότι “ο προσυμπτωματι-
κός διαγνωστικός έλεγχος για 
τον νέο κορωνοϊό μέσω αυτο-
διαγνωστικής δοκιμασίας (self-
test) είναι υποχρεωτικός για 
τους μαθητές και τις μαθήτρι-
ες”. Ειδικότερα, βεβαίωση self 
test “οφείλουν να φέρουν οι 
μαθητές, που δεν έχουν πιστο-
ποιητικό εμβολιασμού (για τους 

μαθητές 12 ετών και άνω), ού-
τε βεβαίωση παρελθούσας νό-
σησης (τελευταίου εξαμήνου). 

Οι εμβολιασμένοι μαθητές δε 
δικαιούνται δωρεάν self test, 
καθώς δεν οφείλουν να τα δι-
ενεργούν εφόσον δεν προκύ-
ψει ειδικός λόγος”, εξηγεί το 
υπουργείο. Η δωρεάν διάθεση 
self tesr από τα φαρμακεία γί-
νεται μόνο κατά τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες.

Ξεκινάει η διάθεση self-test για τους μαθητές από τα φαρμακεία
Από την Τετάρτη 
8 ως και την 
Παρασκευή 
17 Σεπτεμβρίου

Μία μικρή ανάσα στο σοβα-
ρότατο πρόβλημα της σχολικής 
στέγης θα πάρει φέτος ο Δή-
μος Αλεξανδρούπολης, καθώς 
είναι έτοιμα για να λειτουργή-
σουν τις επόμενες μέρες τόσο 
τα σχολεία στην περιοχή του 
ΚΕΓΕ, όσο και το νέο Λύκειο 
στις Φέρες.

Ιδιαίτερα με τη λειτουργία 
του σχολείου στις Φέρες, ολο-
κληρώνεται ένας μεγάλος κύ-
κλος ταλαιπωρίας για μαθη-
τές και εκπαιδευτικούς, που 
για χρόνια έκαναν μάθημα σε 
κοντέινερ, λόγω προβλημάτων 
στατικότητας στο παλιό κτίριο. 
Από την άλλη, στο ΚΕΓΕ, θα 
φοιτήσουν περίπου 900 μα-
θητές και μαθήτριες του 4ου 
Γυμνασίου και του 2ου Γενι-
κού Λυκείου.

Η διοικητική παραλαβή των  
δυο νέων σχολικών κτιρίων 
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 
από τη δημοτική αρχή Αλε-
ξανδρούπολης.  Παράλληλα 
ολοκληρώθηκαν οι διαδικασί-
ες για τη διοικητική παραλαβή 
και του νέου σχολικού κτιρίου 

του Λυκείου Φερών.

 Κριτική από την 
παράταξη Λαμπάκη

Με αφορμή τις παραδόσεις 

των σχολικών κτιρίων, η παρά-
ταξη «Πόλη & Πολίτες», ανα-
φέρει σε ανακοίνωσή της: 

«Πέρασαν δύο χρόνια και 
πλέον από τις εκλογές του Ιου-
νίου του 2019.

Η Δημοτική Αρχή με Δήμαρ-
χο τον Ιωάννη Ζαμπούκη δυ-
στυχώς ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥ-
ΣΙΑΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ.

Αντίθετα η παράταξη μας 
«Πόλη & Πολίτες» και ο επικε-
φαλής  μας Βαγγέλης Λαμπά-
κης είμαστε περήφανοι γιατί 
δύο χρόνια τώρα παραδίδονται 
δικά μας έργα στους πολίτες 
του Δήμου.

Την Τρίτη παραδίδονται το 
Γυμνάσιο και το Λύκειο στην 

περιοχή του ΚΕΓΕ με τα οποία 
λύσαμε το πρόβλημα των 
παιδιών μας στην Ανατολική 
πλευρά της Αλεξανδρούπολης 
και τέλος παραδίδεται το Λύ-
κειο Φερών στους συνδημό-

τες μας στις Φέρες, μετά από 
τεράστιο αγώνα του Βαγγέλη 
Λαμπάκη και των υπολοίπων 
συνεργατών του.

Το έργο της παράταξης μας 
είναι ασύγκριτα μεγάλο κι όλοι 

εμείς στην παράταξη μας, νοι-
ώθουμε περήφανοι για το έρ-
γο μας, που ενώ είμαστε στην 
αντιπολίτευση πάνω από 2 
χρόνια, αυτό συνεχίζεται προς 
όφελος των συνδημοτών μας». 

Έτοιμα τα σχολεία στο ΚΕΓΕ 
και το Λύκειο Φερών 

ΣΤΟ ΝΕΟ ΓΎΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ 
ΛΎΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗΣ 
ΘΑ ΦΟΙΤΗΣΟΎΝ ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 900 ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ   

Κριτική από την παράταξη 
«Πόλη & Πολίτες»

Η διοικητική παραλαβή των  δυο νέων σχολικών κτιρίων πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, από τη δημοτική αρχή Αλεξανδρούπολης

Είναι έτοιμα για να λειτουργήσουν τις επόμενες μέρες 
τα σχολεία στην περιοχή του ΚΕΓΕ

Ο κ. Λαμπάκης με την κα Λεγγέτση και τον 
πρώην αντιδήμαρχο Φερών κο Γκότση στο 
νέο σχολικό συγκρότημα των Φερών



Η ΓΝΩΜΗ
9  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20216   ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αύξηση 36% στο ιικό φορ-
τίο του κορωνοϊού ανιχνεύ-
θηκε στην Αλεξανδρούπολη 
για τη βδομάδα 30 /8 ως 5/9. 
Την προηγούμενη εβδομάδα 
η αύξηση ήταν ακόμη μεγα-
λύτερη, στο 99%.

Συνολικά, παρατηρήθηκαν 
αυξητικές τάσεις, σε σχέση με 
την προηγούμενη εβδομάδα 
στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό 
φορτίο του SARS-CoV-2 στα 
αστικά λύματα των 7 από τις 
12 περιοχές που ελέγχθηκαν.

Καθαρά αυξητικές τάσεις 
παρατηρήθηκαν στην Ξάν-
θη (+31%), στην Αλεξαν-
δρούπολη (+36%), στη Λά-

ρισα (+37%), στο Ηράκλειο 
(+74%) και στα Ιωάννινα 
(+200%), ενώ οριακές ήταν 
οι αυξήσεις στο εβδομαδιαίο 
ιικό φορτίο των αστικών λυ-
μάτων στην Περιφέρεια Ατ-
τικής (+19%) και στον Βόλο 
(+25%).

Σταθερό παρέμεινε το ιικό 
φορτίο των αστικών λυμάτων 
στη Θεσσαλονίκη (+4%).

Πτωτικές τάσεις στο ιικό 
φορτίο των αστικών λυμάτων 
παρατηρήθηκαν σε 4 από τις 
12 περιοχές που ελέγχθηκαν. 
Καθαρά πτωτικές μεταβολές 
παρατηρήθηκαν στο Ρέθυμνο 
(-64%) και στον Άγιο Νικόλαο 

(-63%), ενώ οριακές ήταν οι 
μειώσεις που παρατηρήθηκαν 
στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό 
φορτίο των αστικών λυμάτων 
στα Χανιά (-15%) και στην 
Πάτρα (-27%).

Πού εκτοξεύτηκε ο 
δείκτης θετικότητας και 
ποια η εξήγηση

Μία δυσάρεστη έκπλη-
ξη επιφύλασσαν τα χθεσινά 
αποτελέσματα των τεστ του 
ΕΟΔΥ στο νησί της Σαμο-
θράκης. Από τα 15 τεστ που 
έγιναν στο λιμάνι, τα 4 βρέ-
θηκαν θετικά, εκτοξεύοντας 
το δείκτη θετικότητας στο 
26,67%. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες της ΓΝΩΜΗΣ, πρόκει-
ται για κρούσματα, τα οποία 
αποτελούν επαφές ήδη επι-
βεβαιωμένου κρούσματος κα-
τοίκου του νησιού, τα οποία 
ήταν ήδη σε καραντίνα. Τα 
περισσότερα κρούσματα στο 
νησί, αφορούν εμβολιασμέ-
νους κατοίκους και επισκέ-
πτες, οι οποίοι περνούν την 
ασθένεια με ελαφρά ή καθό-
λου συμπτώματα.

Αναλυτικά:

ΚΟΙΝΟΤΙΚΌ ΙΑΤΡΕΊΟ ΆΝ-
ΘΕΙΑΣ
5 αρνητικά rapid test
ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΘΕΆΤΡΟ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗΣ.
261 αρνητικά rapid test
ΟΡΕΣΤΙΆΔΑ
59 rapid test με 1 θετικό 

(1.69%) αφορά σε 1 γυναί-
κα 38 ετών
ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ-
ΚΤΗΜΑ ΜΑΛΑΜΑΤΊΝΑ, 
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
15 rapid test με 4 θετικά 
(26.67%) αφορούν σε 1 άν-
δρα και 3 γυναίκες με διάμε-

ση ηλικία τα 39 έτη
ΝΈΑ ΒΥΣΣΑ
62 αρνητικά rapid test
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑ, ΣΑ-
ΜΟΘΡΑΚΗ
4 αρνητικά rapid test
ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΊ
25 αρνητικά rapid test

Αλεξανδρούπολη Αυξημένο 
παραμένει το ιικό φορτίο στα λύματα
ΩΣΤΟΣΟ, Η ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΣΕ ΣΎΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

Έβρος: Τα αποτελέσματα από τα rapid test 
του ΕΟΔΥ την Τρίτη σε περιοχές του Έβρου, 
πού εκτοξεύτηκε ο δείκτης θετικότητας και 
ποια η εξήγηση

Κριτική της αντιπολίτευ-
σης στον Περιφερειάρχη για 
το θέμα των τελωνείων και 
τις αρμοδιότητές του

Σε ανακοίνωσή της η πα-
ράταξη της μείζονος αντιπο-
λίτευσης με επικεφαλής τον 
Χριστόδουλο Τοψίδη ανα-
φέρει:

“Tο ψέμα έχει κοντά πο-
δάρια” . Με την παραπάνω 
παροιμία ο λαός μας θέλει, 
με έναν εύγλωττο τρόπο, να 
δείξει ότι καθετί ψεύτικο τελι-
κά καταπίπτει και πάντα απο-
καλύπτεται η αλήθεια.

Πριν μερικούς μήνες όταν 
είχε κλείσει η συνοριακή εί-
σοδος της Νυμφαίας με απο-
τέλεσμα η Περιφέρειά μας να 
εκτεθεί αλλά και να στερηθεί 
αρκετές δεκάδες χιλιάδες επι-
πλέον τουριστών, είχαμε επι-
σημάνει στον Περιφερειάρ-
χη και την διοίκησή του, τις 
παραλείψεις τους. Μας είχαν 
απαντήσει με υποκρισία ότι η 
αρμοδιότητα δεν ανήκει στην 
Περιφέρεια αλλά στο κράτος 
και στα Υπουργεία και με μία 
σειρά από προφάσεις κατέλη-
γαν στο ότι δεν ήταν δυνατόν 
να κάνουν κάτι.

Τη Δευτέρα 06/09 με 

Δελτίο Τύπου που εξέδωσε 
ο Περιφερειάρχης επιχαίρει 
για παρεμβάσεις που θα γί-
νουν στον μεθοριακό σταθ-
μό Κήπων, σύμφωνα με ανα-
μενόμενη πρωτοβουλία της 
κυβέρνησης και θα χρημα-
τοδοτηθούν από το ΠΕΠ της 
ΑΜΘ.

Οφείλουμε, λοιπόν, εκτός 
από το να συγχαρούμε την 
κυβέρνηση, να τονίσουμε 
στον Περιφερειάρχη, ότι μία 
τέτοια σύσκεψη όφειλε να 
έχει συγκαλέσει ο ίδιος από 
τον χειμώνα για την Νυμφαία, 
αλλά και για όλες τις μεθο-
ριακές εισόδους της Περιφέ-
ρειας ΑΜΘ, να συμφωνήσει 
με την κυβέρνηση ώστε να 
είχε προχωρήσει σε μία σει-
ρά έργων για να μην εκτεθεί 
η χώρα και να μην τρέχει για 
ακόμη μία φορά το Υπουργείο 

Εθνικής Άμυνας να περισώσει 
την κατάσταση.

Επισημαίνουμε στον Πε-
ριφερειάρχη ότι, παρά το γε-
γονός ότι το έργο στους Κή-
πους προχωράει και φυσικά 
επικροτούμε την εξέλιξη, ο 
ίδιος έχει την υποχρέωση να 
προωθήσει έργα στην Νυμ-
φαία και στις άλλες συνορια-
κές εισόδους αντί να κάθεται 
αναμένοντας τις πρωτοβουλί-
ες της κυβέρνησης και αυτός 
να περιορίζεται στην μοναδι-
κή ενασχόληση που ασκεί με 
επιτυχία δηλαδή την έκδοση 
Δελτίων Τύπου.

Η ανάπτυξη της τοπικής 
οικονομίας, η προσέλκυση 
τουρισμού, ο περιορισμός 
της ανεργίας κ.ο.κ. δεν επι-
τυγχάνονται αποκλειστικά με 
την έκδοση Δελτίων Τύπου!

Περιφερειακή 
Σύνθεση: “Το ψέμα 
έχει κοντά ποδάρια”

Επιστολή στον νέο Υπουργό 
Προστασίας του Πολίτη Τάκη 
Θεοδωρικάκο απέστειλε ο Δή-
μαρχος Ορεστιάδας Βασίλης 
Μαυρίδης προκειμένου να το 
συγχαρεί για την ανάληψη των 
νέων του καθηκόντων αλλά 
και να τον ενημερώσει για τη 
θέση τόσο του ίδιου όσο και 
όλου του Δημοτικού Συμβου-
λίου Ορεστιάδας αναφορικά 
με την επέκταση των δομών 
φιλοξενίας μεταναστών στο 
Φυλάκιο. 

Ο κ. Μαυρίδης, μιλώντας 
στην Πρωινή Περιπολία στο 
Ράδιο Έβρος αναφέρθηκε 
στην επιστολή που απέστειλε 
στον νέο Υπουργό Προστασί-
ας του Πολίτη και τοποθετή-
θηκε σχετικά με την νεότερη 
εξέλιξη που έχει να κάνει με 
την απόφαση κήρυξης προσω-
ρινού αναδόχου για την ανα-
βάθμιση της υφιστάμενης Δο-
μής στο Φυλάκιο. 

Τα κυριότερα σημεία της 
συνέντευξης του κ. Μαυρίδη: 

– Κάποιοι ήξεραν ότι η 
ΤΕΡΝΑ θα πάρει τα έργα στο 
ΚΥΤ Φυλακίου.

 – Αμετακίνητη η θέση μας. 
Δε συμφωνούμε με οποιαδή-
ποτε αύξηση χωρητικότητας 
των δομών. 

– Δίνουμε λάθος μήνυμα 
στους διακινητές, με τις όποιες 
επεκτάσεις.

 – Θα υπάρχουν πάντα με-
ταναστευτικές ροές και δεν 
αρνούμαστε την ανθρώπινη 
φιλοξενία, απλά πρέπει να κα-
ταλάβουν και στην Ε.Ε ότι δε 
μπορούμε να σηκώσουμε ού-
τε ως Ελλάδα, αλλά κυρίως 
ούτε ως τοπική κοινωνία όλο 
το βάρος. 

–  Έχει πάρει το μήνυμα η 
τοπική κοινωνία για την επερ-
χόμενη σύγκρουση με την κυ-
βέρνηση και τα υπουργεία, για 
το θέμα του ΚΥΤ.
radioevros.gr

Επιστολή Μαυρίδη 
στον Θεοδωρικάκο 
για το ΚΎΤ Φυλακίου
Αναφέρει στο νέο Υπουργό τις θέσεις 
του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας 
αναφορικά με την επέκταση των δομών 
φιλοξενίας μεταναστών 

Κριτική της αντιπολίτευσης 
στον Περιφερειάρχη για το 
θέμα των τελωνείων
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Εγκαίνια  νέων κτιριακών 
εγκαταστάσεων του Φαρμακευτικού 
Συλλόγου Έβρου         

Τα εγκαίνια των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων του Φαρμακευ-
τικού Συλλόγου Έβρου, στο 4ο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης-Απα-
λού, θα γίνουν το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου στις 7:30 το απόγευμα. 

Στους νέους χώρους, με αφορμή τα εγκαίνια, θα λειτουργήσει και 
έκθεση αντικειμένων που παραχωρήθηκαν από το Ελληνικό Φαρ-
μακευτικό Μουσείο. 

Ματαιώνεται η Εμποροπανήγυρη 
Διδυμοτείχου

Στην ματαίωση της εμποροπανήγυρης για την φετινή χρονιά προ-
χωρά ο Δήμος Διδυμοτείχου. Μετά απο απόφαση που πήρε, κατά 
πλειοψηφία, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίσθηκε να μην αναβι-
ώσει για φέτος ένας θεσμός χρόνων, για λόγους διασφάλισης της 
δημόσιας υγείας και αποφυγής της διασποράς του Covid 19. Όλα 
αυτά με την προϋπόθεση ότι δεν θα χαλαρώσουν τα έκτακτα μέτρα  
που αφορούν την διεξαγωγή των εμποροπανηγύρεων σε αντίθετη 
περίπτωση αυτά  θα επανεκτιμηθούν  και το δημοτικό συμβούλιο θα 
κληθεί να πάρει εκ νέου απόφαση.

Ο δήμαρχος Διδυμοτείχου Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου μιλώντας 
στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ανέφερε ότι οι προϋποθέσεις και τα μέτρα 
που εφαρμόζονται λόγω της πανδημίας είναι τέτοια που είναι πολύ 
δύσκολο να τηρηθούν από εκθέτες και επισκέπτες. «Θα φθάσου-
με σε ένα σημείο  όπου σε πιθανή επίσκεψη της Αστυνομικής ή της 
Υγειονομικής Διεύθυνσης θα επιβληθούν πρόστιμα. Το ρίσκο είναι 
μεγάλο. Γι αυτό όπως και η σχετική απόφαση του συμβουλίου θα 
αναβάλλουμε για φέτος την διοργάνωση.» επισήμανε.

 

Σύλληψη διακινητών σε Φέρες και 
Κισσάριο Έβρου

Τέσσερεις παράνομους μετανάστες προσπάθησε να μεταφέρει 
σήμερα το πρωί  διακινητής, με πλαστική βάρκα από την Τουρκία 
στην Ελλάδα,  στην παρέβρια περιοχή Κισσαρίου Έβρου. Η σύλληψη 
τους έγινε  από αστυνομικούς της Ειδικής Επιχειρησιακής Ομάδας 
Επέμβασης της ΑΔ. Ορεστιάδας, με την συνδρομή αστυνομικών του 
Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου.

Ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε χθες σε αγροτική περιοχή του 
Έβρου με τους άνδρες της Ειδικής Ομάδας από την ΑΔ Αλεξανδρού-
πολη να συλλαμβάνουν διακινητή να μεταφέρει σε  αυτοκίνητο με 
πλαστές πινακίδες δυο μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν ένα αυτοκίνητο , μια πλαστική βάρκα και ένα ζεύ-
γος πλαστών πινακίδων κυκλοφορίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς.
Την προανάκριση για τις δυο υποθέσεις διενεργούν τα Τμήματα 

Συνοριακής Φύλαξης Φερών και Διδυμοτείχου.

Πανόραμα στίβου από τον Δρομέα 
Θράκης

Γνωρίζω τον Κλασσικό αθλητισμό.
"Παίζω" με τα αγωνίσματα του.
Διαγωνίζομαι στον "στίβο μάχης" του ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ.
"Παίρνω" ΣΚΟΡ.
Για όλα τα παιδιά της Αλεξ/πολης 6-14 ετών.
Σάββατο 11/9.
Από τις 10πμ έως τις 2μμ.
Στο Πάρκο Ανεξαρτησίας Αλεξ/πολης (έναντι Ακαδημίας).

Μία σειρά από εργασίες επι-
σκευής και συντήρησης στο ιστο-
ρικό , διατηρητέο κτίριο των ΕΛΤΑ 
στην παραλιακή λεωφόρο της Αλε-
ξανδρούπολης θα γίνουν το επό-
μενο διάστημα, μετά από απόφα-
ση της διοίκησης του Οργανισμού. 

Η ανάγκη για τις εργασίες συ-
ντήρησης, επισκευής, θερμομόνω-
σης και υγρομόνωσης στην στέγη 
και στο δώμα του κτιρίου προέκυ-
ψε καθώς υπάρχει πρόβλημα εισ-
ροής υδάτων από τις βροχοπτώ-
σεις. Μετά από την επεξεργασία 
των τριών προσφορών που κατα-
τέθηκαν από επιχειρήσεις, επιλέ-
χθηκε η πλέον συμφέρουσα δίνο-
ντας το έναυσμα για την έναρξη 
των εργασιών. 

Σημειώνεται πως το έργο έχει 
προϋπολογισμό  περίπου 35.000 
ευρώ, με το ΦΠΑ, με τις 21.000 
ευρώ να αφορούν τις εργασίες 

στην στέγη και τις 14.000 τις ερ-
γασίες στο δώμα του κτιρίου. 

Ένα κτίριο – στολίδι, παρά το 
πέρασμα του χρόνου 

Χτισμένο στις αρχές του 20ου 
αιώνα στη συμβολή των οδών Με-
γάλου Αλεξάνδρου και Νικηφόρου 
Φωκά, στην περιοχή του παλιού 
«διοικητικού κέντρου» της Αλε-
ξανδρούπολης, βρίσκεται το κτίριο 
του Ταχυδρομείου, το οποίο από 
το Σεπτέμβριο του 2012 κρίθηκε 
διατηρητέο με απόφαση του τότε 
υπουργού Μακεδονίας-Θράκης, 
Θεόδωρου Καράογλου.

Όπως αναφέρει το terrabook, 
χαρακτηριστικό του κτιρίου του 
Ταχυδρομείου είναι η κατασκευή 
από επιχρισμένη λιθοδομή, υπε-
ρυψωμένο ισόγειο και σκάλα που 
οδηγεί στην κεντρική είσοδο, συμ-
μετρικά τοποθετημένη στην πρό-

σοψη, σε εσοχή, κεραμοσκεπή 
στέγη με περιμετρικό στηθαίο και 
μεγάλη αυλή.

Το αρχικό κτίριο του Ταχυδρο-
μείου ήταν πέτρινο με ξύλινη στέ-
γη, το οποίο επεκτάθηκε το 1950 
οπότε και τοποθετήθηκαν και σι-
δερένια κιγκλιδώματα. Ιδιαίτερο 
μορφολογικό στοιχείο του Ταχυ-
δρομείου αποτελούν οι ορθογώ-
νιοι γωνιόλιθοι που είναι τοπο-
θετημένοι στις ακμές του κτιρίου 
και οι οποίοι στο πάνω μέρος τους 
καταλήγουν σε διακοσμητικό ένθε-
το στοιχείο με σφαιρική απόληξη.

Ακόμα μεγαλύτερη από την αρ-
χιτεκτονική αξία του Ταχυδρομεί-
ου είναι η ιστορική του αξία. Αρχι-
κά το χρησιμοποίησαν οι Τούρκοι 
και αργότερα, μέχρι την απελευ-
θέρωση, οι Σύμμαχοι ως στρατη-
γείο. Ήταν έξω από το Ταχυδρο-
μείο όταν στις 13 Μαΐου 1920 
έγινε η υποστολή της γαλλικής ση-
μαίας και η έπαρση της Ελληνικής 
ενόψει της άφιξης – την επόμενη 
ημέρα – των ελληνικών δυνάμε-
ων, οπότε και έφυγαν τα πρώτα 
τηλεγραφήματα για την απελευ-
θέρωση της Αλεξανδρούπολης και 
την ενσωμάτωση της Θράκης στον 
Εθνικό κορμό. 

Κ.Η.

Έργα συντήρησης 
στο ιστορικό κτίριο 
των ΕΛΤΑ στην 
Αλεξανδρούπολη

ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ 
ΤΟ ΔΩΜΑ, ΟΠΟΎ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ 
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Πέρασε στην ιστορία το 22ο 
Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτε-
χνικού Θεάτρου Νέας Ορεστι-
άδας, το οποίο ολοκληρώθηκε 
το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου μετά 
από ένα επταήμερο γεμάτο συ-
γκινήσεις. Το... Γκατζολάκι πεί-
σμωσε και τα κατάφερε και φέ-
τος, κόντρα σε κάθε κακοτοπιά. 

Με όλα τα προβλεπόμενα 
μέτρα κατά της μετάδοσης του 
κορωνοϊού, πολύ θετική εντύ-
πωση προκάλεσε σε όλους τους 
καλεσμένους και συμμετέχο-
ντες ότι το θεατρόφιλο κοινό 
της περιοχής ανταποκρίθηκε με 
θέρμη και φέτος, αγκαλιάζο-
ντας τη 22η διοργάνωση του 
θεσμού κάθε βράδυ στο υπαί-
θριο θέατρο της πόλης.

Η έναρξη πραγματοποιήθη-
κε την Κυριακή 29 Αυγούστου 
με ένα αφιέρωμα στη Μπέσυ 
Μάλφα, την οποία οι διοργα-
νωτές τίμησαν για την πολύ-
χρονη, σταθερή και συνεπή πο-
ρεία της στο χώρο των τεχνών 
(θέατρο, μουσική, χορός) που 
με αφοσίωση υπηρετεί.

Για το τιμώμενο πρόσωπο 
της βραδιάς μίλησαν οι ηθο-

ποιοί Δημήτρης Μαυρόπουλος 
και Πάνος Σταθακόπουλος, ενώ 
η βραδιά έκλεισε θεατρικά με 
τον “Ράφτη Κυριών” του Ζ. Φε-
ντώ από τον οικοδεσπότη και 
διοργανωτή ΔΙΟΝΥΣΟ, εκτός 
συναγωνισμού.

Ακολούθησε το διαγωνιστι-
κό μέρος του Φεστιβάλ με πέ-
ντε συμμετέχουσες θεατρικές 
ομάδες από Αθήνα, Ιωάννινα, 
Πτολεμαΐδα και Ωραιόκαστρο 
Θεσσαλονίκης.

Εν τω μεταξύ, εκτός συ-
ναγωνισμού, το Θεατρικό Ερ-
γαστήρι Νέας Ορεστιάδας 
ΔΙΟΝΥΣΟΣ παρουσίασε και 
δεύτερη παράστασή του με το 
έργο “Η ζωή είναι γλυκιά” της 
Ζ. Μπαλασκό.

Στην τελετή λήξης, το Σάβ-
βατο 4 Σεπτεμβρίου, τιμήθηκε 
για την πολύχρονη, πολύτιμη 
και πολυδιάστατη προσφορά 
του ο πρόεδρος του Σωματεί-
ου Ελλήνων Ηθοποιών Σπύρος 
Μπιμπίλας, για τον οποίο μίλη-
σε μετά το αφιερωματικό βίντεο 
ο ηθοποιός Περικλής Λιανός.

Τις απονομές στα τιμώμενα 
πρόσωπα του Φεστιβάλ, τόσο 

στην έναρξη όσο και στη λήξη, 
έκαναν ο Δήμαρχος Ορεστιά-
δας Βασίλης Μαυρίδης και ο 
καλλιτεχνικός διευθυντής του 
Φεστιβάλ Άκης Τσονίδης.

Το Φεστιβάλ έκλεισε με την 

απονομή των βραβείων και 
μουσικό πρόγραμμα από το συ-
γκρότημα του συντοπίτη δη-
μιουργού Παναγιώτη Δόβρη, 
και με ένα τραγούδι - έκπλη-
ξη εκτός προγράμματος, με το 
Σπύρο Μπιμπίλα και τους μου-
σικούς επί σκηνής.

Η φετινή, 22η διοργάνω-

ση, σημαδεύτηκε από τη θλι-
βερή απώλεια του Μίκη Θεο-
δωράκη στη μνήμη του οποίου 
πραγματοποιήθηκε τη μέρα του 
θανάτου του ένα συγκινητικό 
αφιέρωμα, με την πολύτιμη 

συμβολή του Αλέξη Κωστάλα.
Την Κριτική Επιτροπή του 

Φεστιβάλ, που αξιολόγησε όλες 
τις παραστάσεις αποδίδοντας 
τα βραβεία, αποτελούσαν οι: 
Αντώνης Θεοδωρακόπουλος 
(ηθοποιός), Σοφία Ιορδανίδου 
(δημοσιογράφος), Περικλής 
Λιανός (ηθοποιός), Ιωάννης 

Μαργαρώνης (χορογράφος) και 
Πάνος Σταθακόπουλος (ηθο-
ποιός), ενώ παρουσιαστής για 
19η συνεχόμενη χρονιά, ήταν 
ο εξαιρετικός - όπως πάντα - 
Αλέξης Κωστάλας.

Το 22ο Πανελλήνιο Φεστι-
βάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου 
Νέας Ορεστιάδας διοργανώθη-
κε από το Θεατρικό Εργαστήρι 
Νέας Ορεστιάδας ΔΙΟΝΥΣΟΣ, 
με τη στήριξη του Δήμου Ορε-
στιάδας, της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. και 
της τοπικής αγοράς.

Τα Βραβεία
Η Θεατρική Ομάδα “Κου-

μπί Πανικού” από την Αθήνα 
αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής 
του Φεστιβάλ, αφού κατάφερε 
να κερδίσει την αποδοχή και 
της κριτικής επιτροπής και του 
κοινού. Η παράσταση της νεο-
σύστατης ομάδας με το έργο 
“Τα κορίτσια δεν πρέπει να παί-
ζουν ποδόσφαιρο” της Marta 
Buchaca, σε σκηνοθεσία από 

τους ερμηνευτές του έργου: 
Έλενα Χρηστίδη, Χρυσή Βαρ-
βάρα, Παύλο Καπόγλου, απέ-
σπασε συνολικά επτά βραβεία. 
Συγκεκριμένα: 1ο βραβείο κα-
λύτερης παράστασης, βραβείο 
Α΄ γυναικείου ρόλου ισότιμα 
στις Έλενα Χρηστίδη και Χρυσή 
Βαρβάρα για τις ερμηνείες τους 
στους ρόλους των “Ιουλίας” και 
“Σάρας” αντίστοιχα, βραβείο Α΄ 
ανδρικού ρόλου στον Παύλο 
Καπόγλου για την ερμηνεία του 
στο ρόλο του “Αντώνη”, βρα-
βείο μουσικής σύνθεσης στον 
Ορέστη Ζαφειρίου για την πρω-
τότυπη μουσική του, βραβείο 
χορογραφίας και βραβείο φωτι-
σμού, καθώς και το 1ο βραβείο 
κοινού καλύτερης παράστασης.

Τρία βραβεία απονεμήθη-
καν στη Θεατρική Ομάδα “Α.Ν. 
- Αφηγηματικός Νους” Ιωαν-
νίνων για την παράσταση του 
έργου “Δείπνο με ανανά” του 
Πάνου Ζώη, σε σκηνοθεσία 
Γιάννας Κούλα: Το 2ο βραβείο 
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Η αυλαία «έπεσε», το «Γκατζολάκι» 
τίμησε και φέτος το Θέατρο με τους 
εραστές της τέχνης
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ 
ΕΠΙΤΎΧΙΑ ΤΟ 22Ο 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΎ ΘΕΑΤΡΟΎ 
ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. ΤΙΜΗ 
ΣΕ ΣΠΎΡΟ ΜΠΙΜΠΙΛΑ ΚΑΙ 
ΜΠΕΣΎ ΜΑΛΦΑ     

Ιδιαίτερα θετική εντύπωση προκάλεσε σε 
όλους τους καλεσμένους και συμμετέχοντες 
ότι το θεατρόφιλο κοινό της περιοχής 
ανταποκρίθηκε με θέρμη και φέτος, 
αγκαλιάζοντας τη 22η διοργάνωση του 
θεσμού

Σε κλίμα συγκίνησης και ικανοποίησης πέρασε στην ιστορία το 22ο 
Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας

Στην τελετή λήξης, το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου, τιμήθηκε για την 
πολύχρονη, πολύτιμη και πολυδιάστατη προσφορά του ο πρόεδρος 
του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών Σπύρος Μπιμπίλας

Οι διοργανωτές τίμησαν με ένα αφιέρωμα την Μπέσυ Μάλφα για 
την πολύχρονη, σταθερή και συνεπή πορεία της στο χώρο των 
τεχνών που με αφοσίωση υπηρετεί

Στην τελετή λήξης, το Σάββατο 
4 Σεπτεμβρίου, τιμήθηκε για 
την πολύχρονη, πολύτιμη και 
πολυδιάστατη προσφορά του ο 
πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων 
Ηθοποιών Σπύρος Μπιμπίλας
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καλύτερης παράστασης της κριτικής 
επιτροπής, το βραβείο σκηνοθεσίας 
και το βραβείο σκηνογραφίας.

“Οι κυρίες της αυλής” του Δημήτρη 
Γιαννουκάκη, σε σκηνοθεσία Μιχάλη 
Τσολάκη, από τον Πολιτιστικό Σύλλο-
γο “Ο Μέγας Αλέξανδρος” Νεοχωρού-
δας Δήμου Ωραιοκάστρου απέσπασε 
επίσης τρία βραβεία: το 3ο βραβείο 
καλύτερης παράστασης, το βραβείο 
ενδυματολογίας και το βραβείο Β΄ 
γυναικείου ρόλου ισότιμα στις Γιαγιά 
Αντωνία και Μέρμηγκα Ασημίνα για 
τις ερμηνείες τους στους ρόλους των 
“Ελένης Καθιστού” και “Παρασκευής” 
αντίστοιχα.

Με το έργο “Φόνος στην οδό Λουρ-
σίν” του Ευγένιου Λαμπίς σε σκηνοθε-
σία Κωνσταντίνου Ιωαννίδη η Θεατρι-
κή Ομάδα Μικρασιατικού Συλλόγου 
Πτολεμαΐδας έλαβε τρία βραβεία: από 
την κριτική επιτροπή το βραβείο Β΄ 
ανδρικού ρόλου στον Κωνσταντίνο 

Ιωαννίδη, για την ερμηνεία του στο 
ρόλο του Μαριβώ και το βραβείο μου-
σικής επιμέλειας στον Κωνσταντίνο 

Σιδηρόπουλο. Από την επιτροπή κοι-
νού το 2ο βραβείο κοινού καλύτερης 
παράστασης.

Τέλος, το 3ο βραβείο κοινού καλύ-
τερης παράστασης απονεμήθηκε στη 
Θεατρική Ομάδα Προσέγγιση (Αθήνα) 

για την παράσταση του έργου “Ρέκ-
βιεμ” σε κείμενο, σκηνοθεσία και ερ-
μηνεία Γιάννη Ρωμανού.

Θεατρικές ομάδες που βραβεύθηκαν και ξεχώρισαν με την παρουσία τους

Το Ιστορικό Μουσείο Αλε-
ξανδρούπολης και το Τμήμα 
Ιστορίας και Εθνολογίας του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης οργανώνουν διεθνές 
επιστημονικό συνέδριο με θέ-
μα «Αλεξανδρούπολη: η ιστο-
ρία της πόλης και της περιο-
χής της».

Το συνέδριο θα πραγματο-
ποιηθεί από τις 15 ως τις 17 
Οκτωβρίου 2021 στην Αλεξαν-
δρούπολη στα πλαίσια του εορ-
τασμού της εκατονταετηρίδας 
αφενός από την ενσωμάτωση 
της Θράκης στην ελληνική επι-
κράτεια και, αφετέρου, από την 
απελευθέρωση της πόλης.

Στόχος του συνεδρίου είναι 
να συμβάλει στην επιστημονι-
κή έρευνα για την ιστορία της 
πόλης και της ευρύτερης περιο-
χής της, καθώς και στην ανάδει-
ξη άγνωστων ως τώρα πτυχών 
της οικονομικής, κοινωνικής και 
πολιτιστικής ζωής  των ανθρώ-
πων που τη δημιούργησαν και 
έζησαν σ’ αυτήν.

Οι θεματικές περιοχές του 
συνεδρίου είναι:
•    Η ίδρυση της πόλης και η 
ονομασία της

•    Η δημογραφική σύσταση 
της πόλης από την ίδρυσή της 
ως σήμερα
• Πολεοδομία και αρχιτεκτο-
νική
• Θρησκευτικά και κοσμικά 
κτίρια
• Αρχαιολογικοί χώροι και 
μνημεία στην πόλη και στα 

περίχωρα
• Η οικονομική ζωή
• Η κοινωνική και πολιτιστι-
κή ζωή
•  Η πολιτική ζωή
• Προσωπικότητες και πρό-
σωπα της πόλης

Περισσότερες πληροφορί-
ες για το πρόγραμμα, τους ει-
σηγητές και τις επιτροπές του 
συνεδρίου μπορείτε να βρείτε 
στην ιστοσελίδα του Ιστορικού 
Μουσείου Αλεξανδρούπολης 
www.ismo.gr .

Από το Ιστορικό Μουσείο Αλεξ/πολης και 
το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του 
ΔΠΘ 15 ως τις 17 Οκτωβρίου

Εγγραφές πραγματοποιού-
νται καθημερινά στους χώρους 
διδασκαλίας Πολιτιστικό Κέ-
ντρο Γεωργίου Βιζυηνού Πλα-
τεία Πολυτεχνείου (παλιό Δη-
μαρχείο 1ος ορ.) καθημερινά 
11-1π.μ. για τον μήνα Σεπτέμ-
βριο. Πληροφορίες στο τηλέ-
φωνο 2551026200 

Το Εργαστήρι Εικαστικών 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης 
ξεκινά σειρά εκπαιδευτικών 
μαθημάτων για την σχολική 
χρονιά 2021-2022, με έναρ-
ξη εγγραφών από την πρώ-
τη Σεπτέμβρη. Συνολική διάρ-
κεια μαθημάτων εννέα μήνες 
(Οκτώβριος –Ιούνιος).

Στο Εργαστήρι παρέχεται 
καλλιτεχνική εκπαίδευση σε 
μαθητές από το Νηπιαγωγείο 
ως το τέλος του Λυκείου.

Η οργάνωση της διδασκα-
λίας εφαρμόζεται σε τμήματα 
τεσσάρων ηλικιακών βαθμίδων 
με την αντίστοιχη διδακτέα ύλη 
και θεματολογία προσαρμο-
σμένη κατάλληλα.

Πρόγραμμα και θεματολο-
γία ακολουθούν ποικίλες πρα-
κτικές προσέγγισης με στόχο 
να καθοδηγήσουν τα παιδιά 
ώστε να ανταποκριθούν στη 

δημιουργία τέχνης, να την κα-
τανοήσουν και να εκφραστούν 
μέσα απ' αυτή.

Πηγές ιδεών και έμπνευ-
σης αποτελούν άνθρωποι , 
ζώα, φυτά, αντικείμενα, χώροι, 
πραγματικά όσο και φανταστι-
κά, η φύση, το δομημένο περι-
βάλλον. Η μελέτη οπτικών μορ-
φών άλλων πολιτισμών, επίσης 
η εξερεύνηση του ρόλου της 
παράδοσης στις καλές τέχνες.

Η γνωριμία με αντιπροσω-
πευτικά έργα μουσειακών συλ-
λογών εισάγει τα παιδιά στο 
χώρο της ιστορίας της τέχνης 
και διδάσκει με ποιο τρόπο λύ-
νουν εικαστικά προβλήματα και 
πως εκφράζονται σύγχρονοι 

καλλιτέχνες.
Διδάσκονται τεχνικές που 

αφορούν βασικά υλικά έκφρα-
σης όπως η ζωγραφική με υδα-
τοχρώματα, καθώς και κάρβου-
νο, σινική μελάνη, κραγιόνια 
παστέλ, ακρυλικά, κολάζ, λά-
δια, ενώ παράλληλα ενθαρρύ-
νεται η εξερεύνηση άλλων υλι-
κών όπως "άχρηστα" υλικά που 
κατάλληλα αξιοποιημένα με-
ταμορφώνονται σε τεχνήματα 
προσφέροντας νέες δυνατότη-
τες έκφρασης. Μεταβαίνοντας 
από τις δύο στις τρεις διαστά-
σεις με γλυπτικές μορφές και 
σε τέχνες του χώρου και της 
δράσης , κατασκευάζονται μά-
σκες, κούκλες, κοστούμια σκη-
νικά, καπέλα κ.λ.π. Τα εικαστικά 
έργα παρουσιάζονται στο τέλος 
του εκπαιδευτικού έτους σε μα-
θητές γονείς και κοινό.

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο 
Εικαστικό Εργαστήρι Δήμου 
Αλεξανδρούπολης
Παρέχεται καλλιτεχνική εκπαίδευση σε 
μαθητές από το Νηπιαγωγείο ως το τέλος 
του Λυκείου

Διεθνές επιστημονικό 
συνέδριο για την ιστορία 
της Αλεξανδρούπολης
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Επιφυλλίδες 
Μαζί σας κάθε Πέμπτη

«Η Φύση εκδικείται…»

Ο Έλληνας πότε τελικά θα αποκτήσει περιβαλλο-
ντική συνείδηση;

 Η Φύση εκδικείται με βιβλικές καταστροφές. Μας 
δίνει μαθήματα περιβαλλοντικά… Ανθρώπινες ζωές χά-
νονται, αρκετοί οι αγνοούμενοι, σπίτια καταστρέφονται 
και ολόκληρες εκτάσεις μεταμορφώνονται σε λίμνες. 
Οι δρόμοι μετατρέπονται σε κανάλια παρασέρνοντας 
εκατοντάδες αυτοκίνητα. Πόλεις και χωριά πνίγονται 
στη λάσπη. 

 Αν και το πρώτο κύτταρο είναι η οικογένεια μέσα 
στο οποίο ο άνθρωπος παίρνει τα πρώτα του μαθήμα-
τα για τον σεβασμό του περιβάλλοντος και το δεύτερο 
κύτταρο είναι το σχολείο, η Πολιτεία θα πρέπει με αυ-
στηρότερους νόμους να προστατεύει το περιβάλλον, 
να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες της, προκειμένου να 
πετύχει τους στόχους της. 

 Δυστυχώς όμως κα-
νένας από τους τρεις πα-
ραπάνω παράγοντες δεν 
έχει φέρει το αναμενόμε-
νο αποτέλεσμα σ’ αυτόν 
τον τόπο.

 Αν δεν αλλάξει η νομο-
θεσία στη χώρα μας, ώστε 
η καιγόμενη έκταση αυ-
τόματα να κηρύσσεται 
αναδασωτέα, σίγουρα θα 
αλλάξει το κλίμα της χώ-
ρας μας με την εξαφάνιση 
και των υπόλοιπων δασών, 
αν μας απέμειναν δάση…

 Θα πρέπει οι εμπρηστές 
που θα συλλαμβάνονται να τιμωρούνται παραδειγμα-
τικά, γιατί το δάσος είναι ένας πιστός και πολύτι-
μος φίλος μας που συνεχώς μας φωνάζει σε βοήθεια.

 Καίγοντας τα δάση αυτοκτονούμε.
 Η χώρα μας καταστρέφεται.
 Τα δάση μας καίγονται κάθε χρόνο. Τίποτε δεν έμει-

νε, με αποτέλεσμα να πάθουμε τα χειρότερα.
 Χιλιάδες στρέμματα του δασικού μας πλούτου πα-

ραδίνονται κάθε καλοκαίρι στις φλόγες.
 Ολόκληρες περιφέρειες που ήταν καταπράσινες, 

μαύρισαν και απλώθηκαν παντού απανθρακωμένα 
δένδρα.

 Στις αρχές του περασμένου αιώνα τα δάση μας 
κάλυπταν το 48% της συνολικής έκτασης της χώρας 
μας, ενώ σήμερα το 15% μόνο…

 Το ερώτημά μου είναι:
 Πότε επιτέλους θα ενεργοποιηθεί η κοινωνία μας 

για την προστασία του Περιβάλλοντος; 
 Πώς θα αποκτήσει ο Έλληνας πολίτης περιβαλλο-

ντική συνείδηση, προκειμένου να προστατεύσουμε το 
περιβάλλον μας; 

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ 
ΧΑΒΙΑΡΑ

Πάνω στην περσινή απόφα-
ση πατάει ο φετινός αγιασμός 
στα σχολεία, σύμφωνα με έγ-
γραφο του Γενικού Γραμματέα 
του υπ. Παιδείας Αλ. Κόπτση.

Σύμφωνα με την περσι-
νή εγκύκλιο ο καθιερωμένος 
Αγιασμός θα πραγματοποιηθεί 
στον αύλειο χώρο των σχο-
λείων, μετά από συνεννόηση 
του/της Διευθυντή/ντριας με 
τους ιερείς του οικείου ναού, 
με εκπροσώπους των εκπαι-
δευτικών και των μαθητών/
τριών και στη συνέχεια ο ιε-
ρέας θα επισκεφθεί όλες τις 
αίθουσες της σχολικής μο-
νάδας, όπου θα παρευρίσκο-

νται οι λοιποί μαθητές/τριες.
Επίσης σύμφωνα με δεύ-

τερη συμπληρωματική εγκύ-
κλιο που είχε εκδοθεί πέρσι 
την πρώτη ημέρα έναρξης 
των μαθημάτων, οι μαθη-
τές /τριες υποχρεώθηκαν να 
προσέλθουν στις σχολικές 
μονάδες στις 8.15 και παρέ-
μειναν μέχρι την τέλεση του 
αγιασμού, σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό του κάθε 
σχολείου, που περιλάμβανε:

- Επεξήγηση και συζήτηση 
για πιστή εφαρμογή των κα-
νόνων καθαριότητας και υγι-
εινής και λοιπών μέτρων προ-
στασίας και πρόληψης βάσει 
των σχετικών οδηγιών του 
ΕΟΔΥ

- Εμβάθυνση επί του περι-
εχομένου του έντυπου ενημε-
ρωτικού υλικού

- Διανομή μάσκας ανά μα-
θητή

- Έμφαση στην ενδεδειγ-
μένη χρήση της μάσκας

- Ενημέρωση για το ωρο-
λόγιο πρόγραμμα της εβδο-
μάδας

- Διανομή των βιβλίων της 
νέας σχολικής χρονιάς

Πάνω στην περσινή απόφα-
ση πατάει ο φετινός αγιασμός 
στα σχολεία, σύμφωνα με έγ-
γραφο του Γενικού Γραμματέα 
του υπ. Παιδείας Αλ. Κόπτση.

Σύμφωνα με την περσι-
νή εγκύκλιο ο καθιερωμένος 
Αγιασμός θα πραγματοποιηθεί 
στον αύλειο χώρο των σχο-
λείων, μετά από συνεννόηση 
του/της Διευθυντή/ντριας με 
τους ιερείς του οικείου ναού, 
με εκπροσώπους των εκπαι-
δευτικών και των μαθητών/
τριών και στη συνέχεια ο ιε-
ρέας θα επισκεφθεί όλες τις 
αίθουσες της σχολικής μο-
νάδας, όπου θα παρευρίσκο-
νται οι λοιποί μαθητές/τριες.

Επίσης σύμφωνα με δεύ-
τερη συμπληρωματική εγκύ-
κλιο που είχε εκδοθεί πέρσι 
την πρώτη ημέρα έναρξης 
των μαθημάτων, οι μαθη-
τές /τριες υποχρεώθηκαν να 
προσέλθουν στις σχολικές 
μονάδες στις 8.15 και παρέ-
μειναν μέχρι την τέλεση του 

αγιασμού, σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό του κάθε 
σχολείου, που περιλάμβανε:

- Επεξήγηση και συζήτηση 
για πιστή εφαρμογή των κα-
νόνων καθαριότητας και υγι-
εινής και λοιπών μέτρων προ-
στασίας και πρόληψης βάσει 
των σχετικών οδηγιών του 
ΕΟΔΥ

- Εμβάθυνση επί του περι-
εχομένου του έντυπου ενημε-
ρωτικού υλικού

- Διανομή μάσκας ανά μα-
θητή

- Έμφαση στην ενδεδειγ-
μένη χρήση της μάσκας

- Ενημέρωση για το ωρο-
λόγιο πρόγραμμα της εβδο-
μάδας

- Διανομή των βιβλίων της 
νέας σχολικής χρονιάς

Την άμεση μείωση του Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης 
στα επίπεδα του 2011 ζητά από την κυ-
βέρνηση η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών 
Ελλάδας.

Όπως σημειώνει η Ομοσπονδία, από 
τα μέχρι τώρα στοιχεία, η τιμή εκκίνησης 
του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι αυ-
ξημένη λόγω της κατακόρυφης αύξησης 
κατά 60% και πλέον μέσα σε ένα έτος της 
τιμής του αργού πετρελαίου, και αποτελεί 
την σοβαρότερη αιτία που οι καταναλω-
τές θα κληθούν φέτος να επιβαρυνθούν 
κατά πολύ , για την αγορά πετρελαίου 
θέρμανσης.

Η βαριά φορολογία απλώνει τη σκιά 
της στο πλέον βασικό μέσο θέρμανσης 
του πληθυσμού και κάνει τις τιμές απλη-
σίαστες για το μεγαλύτερο μέρος των 
νοικοκυριών.

Από τότε που οι κυβερνήσεις επέβα-
λαν αλλεπάλληλες αυξήσεις στον Ειδικό 
Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) συμπαρασύ-
ροντας και την αύξηση του ΦΠΑ, όχι μό-
νο δεν εισπράχθηκαν τα προσδοκώμενα 
έσοδα του κράτους, αλλά είχαμε σειρά 
σοβαρών παρενεργειών όπως η καύση 
υλικών που επιβάρυναν πολλαπλώς το 
περιβάλλον, η ένταση του παραεμπορίου 
– λαθρεμπορίου, η μείωση του μεταφορι-
κού έργου, η μείωση της αποδοτικότητας 
των ενεργοβόρων τομέων της οικονομί-
ας, η αύξηση τιμών σε είδη εξαρτώμενα 
από την κατανάλωση πετρελαίου και το 
χειρότερο, η υπονόμευση της υγείας των 

πληθυσμών που αδυνατούσαν να εξα-
σφαλίσουν θέρμανση.

Μπροστά στην τραγική κατάσταση που 
δημιουργείται η Ομοσπονδία Βενζινοπω-
λών Ελλάδος επανέρχεται στο πάγιο αί-
τημα του κλάδου της μείωσης του ΕΦΚ 
και η επαναφορά του στα επίπεδα προ 
του 2011 (21 ευρώ/1.000 λ.) .

Αναμένουμε άμεσα τη σχετική τροπο-
ποίηση του νόμου ώστε τον φετινό χει-
μώνα τα σπίτια να είναι ζεστά, το περι-
βάλλον καθαρό και φυσικά να μειωθούν 
τα φαινόμενα παραβατικότητας που πλήτ-
τουν τους νόμιμους επαγγελματίες του 
κλάδους μας».

ΟΒΕ: Έως και 60% 
η αύξηση στο πετρέλαιο 
θέρμανσης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ, 
Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ 
ΕΛΛΑΔΑΣ

Τι μέτρα ζητά να λάβει η 
κυβέρνηση 

Τι ώρα ξεκινά ο αγιασμός των 
μαθητών την Δευτέρα στα σχολεία
Τι θα περιλαμβάνει 
η πρώτη μέρα
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Τελευταία υπόκλιση, τε-
λευταίο χειροκρότημα από 
τον λαό της Αττικής προς 
τον εμβληματικό Μίκη Θε-
οδωράκη, καθώς ολοκλη-
ρώθηκε η τελετή αποχαιρε-
τισμού στη Μητρόπολη και 
η σορός του μεγάλου συν-
θέτη ξεκινά το μακρύ ταξίδι 
για την τελευταία κατοικία.

Πλήθος κόσμου συγκε-
ντρώθηκε για τρίτη ημέρα 
για να αποχαιρετίσει τον Μί-
κη Θεοδωράκη, ενώ πολύς 
κόσμος παρέμεινε εκτός της 
Μητρόπολης για να πει ένα 
τελευταίο τραγούδι μετά 
την τελετή αποχαιρετισμού.

Μέσα σε χειροκροτήμα-
τα, με επιβλητικά πανό και 
“με σημαίες”, άνθρωποι κά-
θε ηλικίας από κάθε γωνιά 
της Αθήνας αποχαιρέτησαν 
τον σπουδαίο μουσικοσυν-
θέτη. Η σορός του μεταφέρ-
θηκε από το παρεκκλήσι στη 
Μητρόπολη για την τελετή 
αποχαιρετισμού, πριν πά-
ρει τον δρόμο για τον Πει-
ραιά και από εκεί για το τε-
λευταίο ταξίδι του μεγάλου 
Έλληνα συνθέτη στην Κρή-
τη και τον Γαλατά Χανίων, 
όπου ο ίδιος επέλεξε να κη-
δευθεί.

"Θα είναι πάντα εδώ, 
ένα άνθος φυτρωμένο 
στην ώριμη μνήμη 
όλων" 

«Σήμερα αποχαιρετά-
με τον Μίκη Θεοδωράκη, 
όλοι μαζί, όλες οι ηλικίες 
κι όλες οι γενιές. Και αυτές 
που μοιράστηκαν μαζί του 
βιωμένες εμπειρίες, και αυ-
τές που εισέπραξαν τα τρα-
γούδια του σαν ένα κάλε-
σμα για την υπέρβαση του 
ατομικού και τη συνάντη-
ση με τους άλλους· σαν ένα 
κώδικα που υπερέβαινε τις 
συγκυρίες, σηματοδοτώντας 
την αντίσταση, την ελπίδα, 
τη συντροφικότητα, τη συλ-
λογική διεκδίκηση· σαν ένα 
μήνυμα ελευθερίας. Και μαζί 
με τους μεγαλύτερους, τον 
αποχαιρετούν και οι νεότε-
ρες γενιές, τα παιδιά και οι 
έφηβοι.» ανέφερε η Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας, κατά 
την έναρξη της ομιλίας της.

Η Κατερίνα Σακελλαρο-
πούλου ότι η δημιουργία και 
η πολιτική του στάση διαχέ-

ονταν από την πεποίθηση 
ότι «χωρίς την πίστη στον 
λαό του κανείς δεν μπορεί 
να ανοίξει τα φτερά του 
στον κόσμο».

Και τόνισε ότι ήταν τρεις 
αρχές που δεν πρόδωσε πο-
τέ:

• την εθνική ανεξαρτησία
• την κοινωνική δικαιο-

σύνη και
• τα υψηλά προτάγματα 

της υψηλής του τέχνης
Τον χαρακτήρισε «Παιδα-

γωγό του έθνους», που μα-
χητικός, χειμαρρώδης και 
ακατάβλητος κατόρθωσε να 
διαρρήξει «την εθνική μας 
μοναξιά», μας έδωσε «τον 
ανεκτίμητο μύθο της μου-
σικής του», το σάλπισμα να 
κάνει πράξης το όνειρο.

«Μαχητικός, χειμαρρώ-
δης, ακατάβλητος, διέρρη-
ξε τα όρια της εθνικής μας 
μοναξιάς, της ηττοπάθει-
ας, της αποθάρρυνσης, και 
συνταιριάζοντας το εθνικό 
με το πανανθρώπινο, έδει-
ξε έναν δρόμο για τη σφυ-
ρηλάτηση της νεοελληνι-
κής μας ταυτότητας. Μας 
έδωσε τον ανεκτίμητο μί-
το της μουσικής του για να 
τον ξετυλίξουμε, να βγούμε 
στο ξέφωτο της δημοκρα-
τίας και να μετατρέψουμε 
το σάλπισμά του σε πράξη 
και Πολιτεία, λογοδοτώντας 
στην ιστορία μας.

Δηλώνοντας παρών σε 
κάθε καμπή της εθνικής 
μας περιπέτειας, πάντα με-
ταβολίζοντας την ιστορική 
στιγμή μέσα από τα χαρα-
κτηριστικά της ξεχωριστής, 
έντονης προσωπικότητάς 
του, σφράγισε ανεξίτηλα 
την ελληνική ζωή. Κι αν έγι-
νε, και θα παραμείνει εσαεί, 
κραταιό πολιτισμικό σύμβο-
λο είναι γιατί στο πρόσωπο 
και στη δημιουργία του συ-
ναιρέθηκαν μερικά από τα 
πιο ενθουσιώδη, οιστρήλα-
τα, οραματικά στοιχεία της 
νεοελληνικής ιδιοπροσω-
πίας» είπε χαρακτηριστικά.

«Με σεβασμό και συγκί-
νηση, εκ μέρους όλων των 
Ελλήνων, αποχαιρετώ τον 
Μίκη Θεοδωράκη. Θα είναι 
πάντα εδώ, ένα άνθος φυ-
τρωμένο στην ώριμη μνήμη 
όλων μας» είπε η πρόεδρος 
της Δημοκρατίας μη  μπο-

ρώντας να συγκρατήσει την 
συγκίνησή της.

«Σύντροφε Μίκη, 
Είσαι «φως που πατεί 
χαρούμενο τον Άδη!»

Έντονα φορτισμένη ήταν 
και η ομιλία του Δημήτρη 
Κουτσούμπα με τον γ.γ. του 
ΚΚΕ να μην μπορεί να συ-
γκρατήσει τη συγκίνηση του 
σε αρκετές περιπτώσεις.

Ο Δ. Κουτσούμπας υπό 
τα χειροκροτήματα του πλή-
θους που παρέμενε συγκε-
ντρωμένο έξω, δεν μπόρεσε 
να κρατήσει τη συγκίνησή 
του και με φωνή τρεμάμε-
νη μίλησε για την «εποποι-
ία» του Μίκη και του ελλη-
νικού λαού, ευχαρίστησε 
τον μεγάλο δημιουργό για 
την προσφορά του στους 
αγώνες, τη μουσική και την 
ιστορία του τόπου και υπο-
γράμμισε «Στο φέρετρό σου 
σηκώνεται, υψώνει τη γρο-
θιά της «κι αντριεύει και θε-
ριεύει» η Ελλάδα!. Σύντρο-
φε Μίκη, Είσαι «φως που 

πατεί χαρούμενο τον Άδη»! 
Φως επαναστατικό «στην 
κορφή του Ολύμπου αρι-
στερά»… Φως που «ολούθε 
λαμπυρίζει», όπως έγραψαν 
αυτές τις μέρες γερμανικές 
εφημερίδες. Ένα «φως που 
καίει». «Τέκνο της ανάγκης 
κι ώριμο τέκνο της οργής»! 
Αθάνατος Μίκη!».

«Όταν απόψε το πλοίο θα 
σαλπάρει από τον Πειραιά, 
για να διασχίσει τα γαλά-
ζια νερά της ελληνικής θά-
λασσας για να σε οδηγήσει 
στην τελευταία σου κατοι-
κία, στον τόπο καταγωγής 
σου, στο Γαλατά Χανίων, 
στην αγαπημένη σου Κρή-
τη, σύμφωνα με την επιθυ-
μία σου, όλη η Ελλάδα θα 
σε συνοδεύει με τα τραγού-
δια σου. Γιατί για σένα, για 
να δανειστούμε στίχους από 
το μεγαλείο του Σολωμού, 
«ο ουρανός καμάρωνε κι η 
γη χειροκροτούσε»… Αθάνα-
τος Μίκη!» κατέληξε ο γ.γ. 
του ΚΚΕ.

«Αθάνατος»
Μετά το πέρας της τελε-

τής πλήθος κόσμου παρέμε-
νε έξω από τη Μητρόπολη 
δίνοντας το τελευταίο χει-
ροκρότημα στον Μίκη Θε-
οδωράκη, την ώρα που το 
φέρετρό του μεταφερόταν 
εκτός της εκκλησίας.

Αρκετοί, μάλιστα, παρέ-
μειναν για αρκετή ώρα μετά, 
παρά τον κακό καιρό, τρα-
γουδώντας μερικά από τα 
εμβληματικά του τραγούδια.

Ήταν όλοι τους εκεί
Το «παρών», εκτός της 

οικογένειας, στην τελετή 
έδωσαν ο πρωθυπουργός, 
Κυριάκος Μητσοτάκης, ο 
αρχηγός της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσί-
πρας, η πρόεδρος του ΚΙΝ.
ΑΛΛ., Φώφη Γεννηματά και 
άλλοι εκπρόσωποι του πο-
λιτικού κόσμου όπως ο Κυ-
ριάκος Βελόπουλος, ο Νίκος 
Βούτσης, ο Κώστας Μπα-
κογιάννης, ο Γιώργος Πα-
πανδρέου.

Σημαντική ήταν και η πα-
ρουσία καλλιτεχνών, φίλων 
και συνοδοιπόρων του Μίκη 
Θεοδωράκη, όπως η Μαρία 
Φαραντούρη, ο Zoυλφί Λι-
βανελ, ο Βασίλης Βασιλι-
κός, ο Γιώργος Νταλάρας, 
Λάκης Λαζόπουλος, Βαγγέ-
λης Παπαθανασίου, η Μαρί-
ζα Κωχ, η Τάνια Τσανακλί-
δου, η αδερφή του Μάνου 
Ελευθερίου (Λίλη), ο γιος 
του Γρηγόρη Μπιθικώτση 
(Γρηγόρης),

Ο κόσμος επέλεξε μερι-
κά από τα μεγαλύτερα και 
πιο συμβολικά έργα του Μί-
κη Θεοδωράκη για να τον 
αποχαιρετήσει, ενώ αρκετοί, 
όταν ακόμη και όταν -νωρί-
τερα- άρχισε να βρέχει, κά-
τω από τις ομπρέλες τους 
τραγουδούσαν “βρέχει στη 
φτωχογειτονιά, βρέχει και 
στην καρδιά μου”, σε μία 
ακόμη συγκινητική στιγμή.
news247.gr, efsyn.gr
φωτ: EUROKINISSI/
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

«Αθάνατος»: Συγκίνηση στο τελευταίο 
αντίο για τον Μίκη Θεοδωράκη
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΤΕΛΕΤΗ 
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΎ ΣΤΗ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ Η ΣΟΡΟΣ 
ΤΟΎ ΜΕΓΑΛΟΎ ΣΎΝΘΕΤΗ 
ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΜΑΚΡΎ ΤΑΞΙΔΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΎΤΑΙΑ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ
 
Μετά το πέρας της τελετής πλήθος κόσμου 
παρέμενε έξω από τη Μητρόπολη δίνοντας 
το τελευταίο χειροκρότημα, αρκετοί 
τραγούδησαν εμβληματικους του στίχους 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Ιατρικής, 2) Χη-
μείας και 3) Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

   
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Τομέας Υγείας Παιδιού
Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδι-

αίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Παιδο-
χειρουργική».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1987/2.9.2021 τ.Γ΄ 
(ημερομηνία κυκλοφορίας: 3.9.2021)
ΑΔΑ: Ψ9ΝΚ469Β7Θ-ΒΗΤ                  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 23443  
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
Τομέας Χημικών Εφαρμογών, Χημικής Ανάλυσης και Χημείας Περι-

βάλλοντος 
Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνω-

στικό αντικείμενο «Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1987/2.9.2021 τ.Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας: 3.9.2021)
ΑΔΑ: ΩΖΑΑ469Β7Θ-1Η9                   
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 23444  
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με 
γνωστικό αντικείμενο «Κλασική Φιλολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1987/2.9.2021 τ.Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας: 3.9.2021)
ΑΔΑ: 67ΤΒ469Β7Θ-ΦΦ3                           
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 23445

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις 
είναι στις     8   /   11  / 2021

   Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση 
δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλο-
νται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.
minedu.gov.gr. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επι-
σκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και  να επικοινωνούν στα τηλέ-
φωνα και e-mail που αναγράφονται:

Ιατρικής 
e-mail: secretary@med.upatras.gr
Ιστότοπος: www.med.upatras.gr
τηλ.: 2610 969100-8
Χημείας e-mail: chemsecr@upatras.gr
Ιστότοπος: www.chem.upatras.gr
τηλ.: 2610 996013
Φιλολογίας 
e-mail: philsec@upatras.gr
Ιστότοπος: www.philology.upatras.gr
τηλ.: 2610 969757-760

Ο Πρύτανης 
 ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 
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                ΑΔΑ: 6Λ3ΤΩΨΟ-ΥΛΓ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αλεξανδρούπολη   8-9-2021  
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                         Αρ. πρωτ. 27893 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 306
Ταχ. Κωδ. : 681 32 Αλεξανδρούπολη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  υπ› αριθμ. ΣΟΧ 3/ 2021 
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για 
την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αλεξανδρούπολης,  που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη 
Ν. Έβρου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων 
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

101
Δήμος 
Αλεξανδρούπολης
Ν. ΄Εβρου

Αλεξανδρούπολη
Ν. ΄Εβρου

ΔΕ Ναυαγοσωστών/
Ναυαγοσωστριών
(πισίνας)

8 μήνες 3

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός 
θέσης

Τίτλος σπουδών 
και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

Ναυαγοσωστών/ 
Ναυαγοσωστριών
(πισίνας)

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και 

β) Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης ναυαγο-
σωστικής σχολής από οικεία Λιμενική Αρχή ή άδεια Ναυαγοσώστη εκδιδόμενη 
από Λιμενική αρχή, σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ά   ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απο-
λυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
β) Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης ναυαγο-
σωστικής σχολής από οικεία Λιμενική Αρχή ή άδεια Ναυαγοσώστη εκδιδόμενη 
από Λιμενική αρχή, σε ισχύ.

Οι υποψήφιοι της ανωτέρω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 60 ετών, [παρ. 15 του άρ. 5 του 
π.δ. 71/2020 (Α΄166)]. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Για τις θέσεις με κωδικό 101 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που κατατάσσονται με τα ίδια προσόντα 

πρόσληψης, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Αλε-
ξανδρούπολης, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας, Σαμοθράκης και Σουφλίου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου [περ. 
στ΄  παρ. 1  αρ. 12,  ν. 4765/2021 (Α΄6), σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/ 835 /οικ.8660/17-
5-2021 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών].

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-

ΣΗΣ (ΔΕ).

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασί-
ας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή 
με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕ-
ΣΕΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
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Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του ζητούμενου από την παρούσα Ανα-
κοίνωση πτυχίου ή διπλώματος ή πιστοποιητικού Ναυαγοσώστη αναγνωρισμένης 
Ναυαγοσωστικής Σχολής από οικεία Λιμενική Αρχή ή άδειας Ναυαγοσώστη εκδιδό-
μενης από Λιμενική αρχή, σε ισχύ.
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές 
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων ερ-
γασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 12. Πιστοποιητικά απόδει-
ξης εμπειρίας.

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για την ως άνω ειδικότητα περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα 
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης 10-6-2021 (βλ. ΚΕΦΑ-
ΛΑΙΟ IΙ., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό  ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, 

μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά,  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα 
γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  Δήμος Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306 Τ.Κ. 681 
32 Αλεξανδρούπολη απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 
υπόψιν κ. Παπαδοπούλου Ειρήνης  (τηλ. επικοινωνίας:2551064219,2551064161, 2551064162, 2551064163). 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει  ο φάκελος αποστολής, ο οποίος 
μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 
γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστα-
σία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων 
στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς 
τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσω-
πικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) 
για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες 
πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλο-
πή προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψή-
φιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής 
αίτησης προς το Φορέα.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι απο-
κλειστικά του υποψηφίου. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμε-
νων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές 
εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.alexpolis.gr) καθώς και στο χώ-
ρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αλεξανδρούπολης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν 
μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης 
της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της 
προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) Στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας 
(www.alexpolis.gr)  β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την 
κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες Έντυπα - Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα 
κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.
gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κε-
ντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: 
Πολίτες Έντυπα –Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρ-
φωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των 
υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσλη-
ψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή 
τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. 

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από 
τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ 
είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, 
χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Υποψήφιοι που επιλέγονται για πρόσληψη, προκειμένου να ελεγχθεί εκ νέου το κώλυμα της οκτάμηνης απα-
σχόλησης, πρέπει κατά την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους να υποβάλουν στο φορέα υπεύθυνη δήλω-
ση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
συμμετοχής τους στη διαδικασία έως και την ημερομηνία πρόσληψης δεν έχουν απασχοληθεί ή έχουν απασχο-
ληθεί (δηλώνεται το χρονικό διάστημα και ο φορέας απασχόλησης) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για 
την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών σε φορέα του δημόσιου ή ευρύτερου 
δημόσιου τομέα του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.3812/2009. Σε περίπτωση μη υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης 
δήλωσης, η σχετική απόφαση πρόσληψης ανακαλείται. Εάν η δήλωση είναι ψευδής ή ανακριβής, η σύμβαση ερ-
γασίας είναι αυτοδικαίως άκυρη και η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι επι-
λεγέντες ή προσληφθέντες υποψήφιοι αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους 
στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας Ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσε-
ων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021», το οποίο περιλαμβάνει: i) Τα δικαι-
ολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής και ii) οδηγίες 
για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ, σε συνδυασμό με επισημάνσεις 
σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύου-
σες κανονιστικές ρυθμίσεις·. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του 
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και 
για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα  Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Δια-
γωνισμών φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.  

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ   ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ

1.     ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
1α.  ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 60 μονάδες ανά μήνα 

ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 18  μήνες)
μήνες     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     18 και άνω
μονάδες     0     0     0     200     260     320     380     440     500     560     620     1040
1β.  ΧΡΟΝΟΣ  ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ18 ΜΗΝΕΣ (40 μονάδες ανά μήνα ανερ-

γίας , με ανώτατο όριο τους 9 μήνες)
μήνες          1       2        3        4          5         6          7          8         9 και άνω          
μονάδες     40     80     120     160     200     240     280     320      360               
 2.   ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (300 μονάδες)
 3.   ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (200 μονάδες)
 4.   ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (100 μονάδες )
 5.   ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ( 50 μονάδες για καθένα με ανώτατο όριο τα 6 τέκνα)
αριθμός τέκνων     1        2          3         4         5         6
μονάδες               50     100     150     200     250     300
6.   ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ  (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά 

ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)
κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ   5   …   5,5   …   6   …   6,5   …   7   …   7,5   …   8   …   8,5   …   9   …   9,5   …   10
κατηγορία ΔΕ   10   …   11   …   12   …   13   …   14   …   15   …   16   …   17   …   18   …   19   …   20
μονάδες   200   …   220   …   240   …   260   …   280   …   300   …   320   …   340   …   360   …   380   …   400          
7.    ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ 150 μονάδες) *
8.    ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος 70 μονάδες) *
9.   ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (για τις κατηγορίες  ΠΕ 

και ΤΕ integrated master 35 μονάδες) *
10.  ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  *
   α. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για  τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ,  της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 30 μονάδες)
   β. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για την κατηγορία ΔΕ, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 25 μονάδες)
11. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 84 μήνες)
μήνες εμπειρίας  1  2   3   4   5    6   7   8    9   10  11  12  13   14 …   57  58  59  84 και άνω
μονάδες    7    14    21    28    35    42    49    56    63    70    77    84    91    98    …    399    406    413    588
12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (200 μονάδες)
13. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ  (130 μονάδες)
*Τα κριτήρια 7, 8, 9, και 10 υπολογίζονται αθροιστικά για τους/τις κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού 

τίτλου σπουδών και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (intergrated master) 
και δεύτερου τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διδακτορικών διπλωμάτων ή/
και μεταπτυχιακών τίτλων ή/και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated 
master), ή/και δεύτερου τίτλου σπουδών, βαθμολογείται επιπλέον ένας μόνο εξ αυτών των τίτλων και εάν πρό-
κειται για μη ομοιόβαθμους τίτλους, βαθμολογείται ο υψηλότερος εξ αυτών, λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση 
το ήμισυ των μονάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Σαμοθράκη - τ.κ. 68002                      ΑΔΑ: 62Χ1Ω1Λ-Β1Η
Τηλ.: 2551350820
Fax 2551041204      Σαμοθράκη 8/9/2021
                          Αρίθμ. Πρωτ.: 4411
      

                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 5/2021
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ανακοινώνουμε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός 
(1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Σαμοθράκηςπου εδρεύει στη Χώρα Σα-
μοθράκης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων 
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) `προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία
Έδρα 
υπηρεσίας

Ειδικότητα
Διάρκεια 
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

101
Δήμος
 Σαμοθράκης

Χώρα 
Σαμοθράκης

ΔΕ Χειριστής Μηχανημά-
των Έργου «Διαμορφωτές 
γαιών, οδών και διάνοιξης 
χανδάκιων και ορυγμάτων 
παντός τύπου (ΓΚΡΕΪ-
ΝΤΕΡ)»

8μήνες 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός 
θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Ισχύουσαάδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας 
Ζ΄ και Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Ά , σύμφωνα με το π.δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου 
(Μ.Ε.) Ομάδας Ά  ή Β ,́ 3ης Ειδικότητας του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5της κατάταξης του 
άρθρου 2 της υπ άριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 (ΦΕΚ 519/τ.Β /́6-3-2013) υπουργι-
κής απόφασης, όπως αυτή  τροποποιήθηκε και ισχύει (*).  
β)Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγ-
γελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών 
Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 
ή  Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλμα-
τος.Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της 
αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού – χειρι-
στή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και 
εμπειρίας.
γ)Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική απόφα-
ση 3486/1979).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ά  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα).
α)Ισχύουσαάδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας 
Ζ΄ και Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Ά , σύμφωνα με το π.δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου 
(Μ.Ε.) Ομάδας Ά  ή Β ,́ 3ης Ειδικότητας του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5της κατάταξης του 
άρθρου 2 της υπ άριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 (ΦΕΚ 519/τ.Β /́6-3-2013) υπουργι-
κής απόφασης, όπως αυτή  τροποποιήθηκε και ισχύει (*).  
β)Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχο-
λής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής, ο οποίος οδηγεί 
στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος. 
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση 
της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας  υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού – 
χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό 
και εμπειρίας.
γ)Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική απόφα-
ση 3486/1979).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα).
α)Ισχύουσαάδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας 
Ζ΄ και Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Ά , σύμφωνα με το π.δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου 
(Μ.Ε.) Ομάδας Ά  ή Β ,́ 3ης Ειδικότητας του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5της κατάταξης του 
άρθρου 2 της υπ άριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 (ΦΕΚ 519/τ.Β /́6-3-2013) υπουργι-
κής απόφασης, όπως αυτή  τροποποιήθηκε και ισχύει (*).  
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριτα-
ξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 
580/1970  ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλο-
δαπής και αντίστοιχηεμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω 
άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).
γ)Ισχύουσαάδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική απόφαση 
3486/1979).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα).
α)Ισχύουσαάδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας 
Ζ΄ και Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Ά , σύμφωνα με το π.δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου 
(Μ.Ε.) Ομάδας Ά  ή Β ,́ 3ης Ειδικότητας του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5της κατάταξης του 
άρθρου 2 της υπ άριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 (ΦΕΚ 519/τ.Β /́6-3-2013) υπουργι-
κής απόφασης, όπως αυτή  τροποποιήθηκε και ισχύει (*).  
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός 
θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνι-
κής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής 
ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχηεμπειρία τουλάχιστον έξι (6) 
μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).
γ)Ισχύουσαάδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική 
απόφαση 3486/1979).
(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ.113/2012, 
εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία 
κτήσηςαυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας 
από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. 
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο 
κριτήριο της εμπειρίας.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1. Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειρι-
στών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει του 
Π.Δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/τ.Ά /12-1-1976).

2. Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της  Ευρωπα-
ϊκής ΄Ενωσης ή από τη Νορβηγία ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, 
εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας 
οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016 
ΦΕΚ 72/20-4-2016/τ.Ά ). Στην περίπτωση που υποψήφιοι είναι κάτοχοι 
επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευ-
ρωπαϊκής ΄Ενωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοι-
χία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης 
ημεδαπής.

Οι υποψήφιοι των ως άνω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
1α.  ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 60 μονάδες ανά μήνα 

ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 18  μήνες)
μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 και άνω

μονάδες 0 0 0 200 260 320 380 440 500 560 620 1040

1β.  ΧΡΟΝΟΣ  ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ18 ΜΗΝΕΣ (40 μονάδες ανά μήνα ανερ-
γίας , με ανώτατο όριο τους 9 μήνες)

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8

9 και άνω

1040

μονάδες 40 80 120 160 200 240 280 320             360

2.   ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (300 μονάδες)
 3.   ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (200 μονάδες)
 4.   ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (100 μονάδες )
 5.   ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ( 50 μονάδες για καθένα με ανώτατο όριο τα 6 τέκνα)

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 6

μονάδες 50 100 150 200 250 300

 6.   ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ  (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά 
ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)
κατηγορίες 
 ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10

κατηγορία ΔΕ 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20

μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400

7.ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ 150 μονάδες) *
8.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος 70 μονάδες) *
9.   ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (για τις κατηγορίες  ΠΕ 

και ΤΕ integratedmaster 35 μονάδες) *
10.  ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  *
α. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για  τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ,  της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 30 μονάδες)
β. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για την κατηγορία ΔΕ, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 25 μονάδες)
11. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 84 μήνες)

μήνες 
εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59

84 και 
άνω

μονάδες
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 588

12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (200 μονάδες)
13. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ  (130 μονάδες)
*Τα κριτήρια 7, 8, 9, και 10 υπολογίζονται αθροιστικά για τους/τις κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού 

τίτλου σπουδών και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (intergrated master) και 
δεύτερου τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διδακτορικών διπλωμάτων ή/και μετα-
πτυχιακών τίτλων ή/και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), 
ή/και δεύτερου τίτλου σπουδών, βαθμολογείται επιπλέον ένας μόνο εξ αυτών των τίτλων και εάν πρόκειται για 
μη ομοιόβαθμους τίτλους, βαθμολογείται ο υψηλότερος εξ αυτών, λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση το ήμισυ 
των μονάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών.

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Για την  θέση με κωδικό 101προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που κατατάσσονται με τα ίδια προσόντα 

πρόσληψης, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σα-
μοθράκης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου [περ. στ΄  παρ. 1  αρ. 12,  ν. 4765/2021 (Α΄6), σύμφωνα με την 
υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/ 835 /οικ.8660/17-5-2021 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών].

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ  ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕκαι να την 
υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά,είτε αυτοπροσώπως, είτε με 
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη 
από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη δι-
εύθυνση: Δήμος Σαμοθράκης,Χώρα Σαμοθράκης Τ.Κ. 68002 απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώ-
πινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κ. Αποστολούδια Πέτρου (τηλ. επικοινωνίας: 2551350820).

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Γαλατούμος Νικόλαος
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες 
σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

Δικηγόροι

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ  •  Δικηγόρος 
Ελλησπόντου 15  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551020595

ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  •  Δικηγόρος 
Βενιζέλου 41  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551020539

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ  •  Δικηγόρος 
Μπότσαρη & Δικαστηρίων  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551081787

ΑΓΓΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  •  Δικηγόρος 
Ειρήνης 39  •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551024142

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ •  Δικηγόρος 
Λ. Δημοκρατίας 288  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-24020

ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  •  Δικηγόρος 
Βασ. Κων/νου 116  •  Ορεστιάδα 
Τηλέφωνο : 25520-27871

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ •  Δικηγόρος

Κων/πόλεως  207  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2552023462

Λογιστές

ΤΖΙΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  •  Λογιστικό Γραφείο 
Βενιζέλου 65  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551033968

FREEZELAND •  ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ • 
Ψυκτικός •  Μαυροκορδάτου 12
Αλεξ/πολη • Τηλέφωνο : 2551025855

ΤΕΡΖΗ Π.ΜΑΡΙΑ • Λογιστικό Γραφείο
Κομνηνών 39  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551033789

ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ • Λογιστικό Γραφείο  

Φιλιππουπόλεως 7  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 25510-80173

ΜΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Λογιστικό Γραφείο
Σωτηρίου Τσερκεζη 12  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο : 2252027923

ΣΜΑΡΩ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ
Εταιρεία Συμβολαιογράφων
Βενιζέλου 20 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551024200

ΤΣΟΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  •  Δικ. Επιμελητής
Ειρήνης 32 Α  •  Αλεξ/πολη
τηλ: 25510 34048

ΣΕΜΕΡΤΖΗΣ ΚΩΝΤ/ΝΟΣ  •  Δικ. Επιμελητής
Λ. Δημοκρατίας 295   •  Αλεξ/πολη
τηλ: 25510 29911

Συμβολαιο-
γράφοι

ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ ΖΑΦΕΙΡΩ
28ης Οκτωβρίου 16 Α  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 29082

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Δήμητρας 52  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 29987

Φαρμακεία Ιατροί

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • Οφθαλμίατρος  
Μιαούλη  11  •  Αλεξ/πολη 

Τηλέφωνο : 25510 24689

ΒΛΥΣΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ  •  Οδοντίατρος 
Βενιζέλου 46  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551032982

ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  •  Οδοντίατρος 
Βενιζέλου 44  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 25335

ΜΠΟΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Ειδικός Παθολόγος - Ομοιοπαθητικός 
Αίνου 49β   •  Αλεξανδρούπολη 
Τηλέφωνο : 2551022327

ΣΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Καρδιολόγος,  Επίκουρος Καθηγητής  
ΑΙΝΟΥ 56   •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551301713

Dr ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΙΝΑ PhD • Παιδίατρος 
Διδάκτωρ Ιατρικής ΕΚΠ Αθηνών
Ανατ. Θράκης  23  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο : 25510-37097

ΣΩΠΑΣΗ - ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Μικροβιολόγος  
Κων.  Παλαιολόγου 30 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2552023462

ΤΑΡΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χειρούργος Ορθοπαιδικός
Ιωακ. Καβύρη 5  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο :  25510 37654

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ
14ης Μαϊου 53  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026478

ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μαζαράκη 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551038473

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Λ. Δημοκρατίας 173  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 26442

ΤΕΡΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Λ. Δημοκρατίας 46  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 27127

ΓΟΥΤΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΚΑΙΑ
Τηλέφωνο : 2556031371

ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΒΙΡΑ • Παιδοψυχολόγος
Έλλης 1  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 6932610600

ΤΕΡΖΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ  •   Δερματολόγος 
14ης Μαΐου 61  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο : 6972997487

ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ •   Ορθοπαιδικός 
Βενιζέλου 35-39  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο :  2551036550

ΓΡΑΜΜΑΝΙΔΟΥ ΤΖΟΥΛΙΑ •   Κτηνίατρος
Εθν. Αντίστασης 12  •  Αλεξ/πολη  
τηλ: 25510 24040

Δικαστικοί
Επιμελητές

Κτηνίατροι

Ασφάλειες

ΓΙΟΦΤΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
Αγροτική Ασφαλιστική
Βενιζέλου 39  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 37837

ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Ασφαλιστικό Γραφείο
Λ. Δημοκρατίας 239  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 80477

ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΟΥ ΣΜΑΡΩ & ΕΙΡΗΝΗ ΟΕ
Συστήματα Συναγερμού
Λ. Δημοκρατίας 134 •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 34156

ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
Αρκαδιουπόλεως 16  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 37771

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ασφαλιστικό Γραφείο
Βενιζέλου 80  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 26738

ΙΕΠΥΑ ΕΒΡΟΣ GUARD  
Υπηρεσίες Φύλαξης
Καραόλη Δημητρίου 40  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 35638

Security

ΓΙΑΡΙΜΑΓΑΣ ΠΑΣΧ  Ε.Ε.Ε 
Λ. Δημοκρατίας 331   •  Αλεξ/πολη  
τηλ: 25510 20586

Οπτικά

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Αχιλλέως 11  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο:  25510 39118

Μεταφορές

ΤΣΙΚΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων 
Κρήνης 8  •  Αλεξ/πολη 
Τηλ.:2551025496 Κιν. 6979007987

ΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ 
Ι. Καβύρη 42   •  Αλεξ/πολη  
τηλ: 25510 22123

Ορθοπεδικά
Ιατρικά Είδη

POLYMEDICAL
Καραγκιοζίδης Β & Ξιωτίδης Β ΟΕ 
Λ. Δημοκρατίας 386   •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο :  25510 81914

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ψυκτικοί

ΑΧΤΣΉ Α. - ΑΧΤΣΉΣ Σ
Λ. Δημοκρατίας 152  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551029523

ΛΕΩΝ  TOURS
14ης Mαϊου 51 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 27754

Ταξιδιωτικά
Πρακτορεία
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 χρησιμα τηλεφωνα

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

 SUDUKU

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.90)

3 9 5 4 7 6 1 8 2
6 2 7 5 8 1 4 9 3
1 8 4 9 3 2 7 5 6
8 5 1 6 2 9 3 4 7
4 7 9 8 1 3 6 2 5
2 3 6 7 5 4 8 1 9
5 6 3 1 9 8 2 7 4
7 4 8 2 6 5 9 3 1
9 1 2 3 4 7 5 6 8

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Sep  7 10:27:43 2021 GMT. Enjoy!

ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)

Χρηστικά Δρομολόγια

Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 
Α/Τ Ασ. Αλεξ/λης 25510 66300
Α/ΤΤροχ. Αλ/λης  25510 66395
Α/ΤΤουρ. Αλ/λης 25510 66200
Α/Τ Φερών 25550 23333
Α/Τ Σουφλίου 25540 22100
Α/Τ Τυχερού 25540 41201
Α/Τ Διδ/χου 25530 22103
Α/Τ Ορεστιάδας 25520 81808
Δ. Αλεξ/πολης 25510 64100
ΔK Τραϊαν/λης 25513 50900
ΔK Φερών 25553 50073
Δ. Σουφλίου 25543 50100
Δ. Διδυμοτείχου 25530 26000
Δ. Ορεστιάδας 25520 22219
Δ. Σαμοθράκης 25510 41218
Δ. Κομοτηνής 25310 24444
Δασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
Δασαρ.Σουφλίου 25540 22221
Δασαρ. Διδ/χου 25530 22204
Δασαρ. Ορ/δας 25520 22482
Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222
Πυρ/κή Σαμ/κης 25510 41199
Πυρ/κή Κομ/νής 25310 22199
Πυρ/κή Σουφλ. 25540 22199
Πυρ/κή Διδ/χου 25530 22199
Πυρ/κή Ορ/δας 25520 22221
Νοσ/μείο Αλ/λης 25513-51000
Περ. Εν. Έβρου 25510 36500  
Λιμεναρχείο 25513-56200
Ο.Λ.Αλεξ/λης 25510-26251 
Αεροδρόμιο 25510 89300 
ΕΛΤΑ Αλεξ/λης 25510 23122
ΚΤΕΛ Αλεξ/λης 25510 26479
ΑΣΤΙΚΑ 25510-28844
ΟΑΕΔ Αλεξ/λης 25510 25646
ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   
Ι.Κ.Α. 25510-84611
ΕΚΑΒ 25510-89370
ΔΕΗ 25510-53529
ΟΤΕ 25510-56160
ΔΕΥΑΑ 25510-24018 
Κ.Ε.Π. Aλεξ/λης 25513-50010
Κ.Ε.Π. Φερών 25553-50103
Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 
Α/Τ Ασ. Αλεξ/λης 25510 66300
Α/ΤΤροχ. Αλ/λης  25510 66395
Α/ΤΤουρ. Αλ/λης 25510 66200

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
NTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
NTERCITY 05.50, 

Αλεξ/λη-ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 
08.40
ΟΡεΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη 
12:19

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός 
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00 
(express),11.00 (express), 14.00 
(express), 15.45 (express), 17.00 
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00. 
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ 
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.15-
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού), 
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-
ρού),19.30-20.45.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω 
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού), 
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ 
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού), 
08.45 (μέσω Τυχερού), 10.00-11.30-
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-
18.15 (μέσω Τυχερού), 19.30-20.45.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00, 
08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45. Παρασκευή 
06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 
15.00, 15.45, 16.30, 18.15, 19.45. 
Κυριακή-αργίες 07.30, 10.00, 12.00, 
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45, 
20.30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
18.45, 19.45, 21.30, 23.30 Κυριακή-
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45, 21.30, 23.30
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, 
09.30, 11.15, 12.40, 14.00, 15.55, 
17.00, 20.30 Κυριακές και Γιορτές 
08.30, 11.15, 14.15, 15.30, 17.00, 
19.15.
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π. 
Λάγους) 07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 
19.15 Κυριακές και Γιορτές 09.45, 
12.30, 18.00, 2.30 (Ισχύουν τα αντί-
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ 20.00
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15, 
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30, 
18.45
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ. 
κάθε μισή ώρα
ΚΑΒΑΛΑ
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15

ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ 
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 - 
09.00
-12.00 - 15.00 -18.00
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30-
16.50-18.00-21.30- 01.30

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
06.00, 07.15, 08.00, 09.00, 
10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00 
π.μ. δεν ισχύει
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το 
δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30, 
των 08.00 καταργείται.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από 
06.00 το πρωί έως 20.30 και κάθε 
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00 
έως 20.30 ανά ώρα.
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45, 
10.45, 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 - 
16.45 -17.00.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30, 
14.45, 16.30, 18.45
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00, 
17.30.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά 
τις πτήσεις της Ολυμπιακής και της 
Aegean από το αεροδρόμιο της Αλε-
ξανδρούπολης, μπορείτε να καλείτε 
στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean: 
25510 89150

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ: 07.05, 19.45, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.45 
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ:   05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05

SKY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20

AEGEAN
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ: 
11.20, 17.35
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
09.45, 16.00

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφο-
ρά τις πτήσεις της Ολυμπιακής και 
της Aegean από το αεροδρόμιο της 
Καβάλας, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα:
Ολυμπιακή: 25910 53273, 25910 
53279 Aegean: 2510 229000 και 
25910 53333

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. 
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ. 
08.25, 18.35, 21.55
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. -TE. 
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50, 
17.00, 20.20

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού: 
16.43 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη-
ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού: 
5.46 
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού: 
6.45 
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώρη-
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16 
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ-
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 6.58 
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώ-
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 13.18 
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού: 
14.10 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση αρχικού: 15.22, Άφιξη 
Τελικού: 22.59 
71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη: 
11.40 
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη: 
01.41 
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , 
Αναχώρηση αρχικού: 15.41, Άφιξη 
Αλεξ/πολη: 22.28 
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη: 
6.58 
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–Θεσ-
σαλονίκη, Άφιξη: 14.54 

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην 
Αθήνα 16.17 
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην 
Θεσσαλονίκη 15.36
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 16.06, άφιξη 
στην Αθήνα 22.59
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 19.50, άφιξη στην 
Αθήνα 5.23, με ανταπόκριση στη 
Θεσσαλονίκη
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην 
Αθήνα 15.07
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.53, άφιξη 
στη Θεσσαλονίκη 23.07
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 23.43, άφιξη 
στην Αθήνα 07.18.
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις 
Δίκαια 23.17
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις 
Σβίλεγκραντ 9.08
74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις 
Δίκαια 9.06.
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις 
Δίκαια 18.38.
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις 
Ορμένιο 17.09
614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις 
Δίκαια23.40.
90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη 
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες: 
25210-32444.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
Απλή: 17.50, 2.44
Ιντερσίτι: 8,11, 14.58, 22.33

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.10, 
08.23, 11.49
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05.14, 19.46
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.04
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47, 
15.37,
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04.13, 
08.47
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52, 10.06, 
17.09
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20.34

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 
Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30 / 
Τετάρτη 13.30 / Πέμπτη 14.30 / 
Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- / 
Κυριακή 14.00
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ - ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Δευτέρα 16.00 / Τρίτη ---- / Τετάρτη 
08.00 / Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή 
12.30, 18.15 / Σάββατο ---- / Κυρια-
κή 18.00

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
Αλεξανδρούπολης: 25510 26468 και 
26619, Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 Τηλέφωνα Πρακτ.: 25510 
38503, 2551024694, 2551083911

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός 
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00 
(express),11.00 (express), 14.00 
(express), 15.45 (express), 17.00 
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00. 
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ 
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.15-
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού), 
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-
ρού),19.30-20.45.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω 
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού), 
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ 
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού), 
08.45 (μέσω Τυχερού), 10.00-11.30-
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-
18.15 (μέσω Τυχερού), 19.30-20.45.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00, 
08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45. Παρασκευή 
06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 
15.00, 15.45, 16.30, 18.15, 19.45. 
Κυριακή-αργίες 07.30, 10.00, 12.00, 
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45, 
20.30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
18.45, 19.45, 21.30, 23.30 Κυριακή-
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45, 21.30, 23.30
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, 
09.30, 11.15, 12.40, 14.00, 15.55, 
17.00, 20.30 Κυριακές και Γιορτές 
08.30, 11.15, 14.15, 15.30, 17.00, 
19.15.
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π. 
Λάγους) 07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 
19.15 Κυριακές και Γιορτές 09.45, 
12.30, 18.00, 2.30 (Ισχύουν τα αντί-
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ 20.00
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15, 
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30, 
18.45
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ. 
κάθε μισή ώρα
ΚΑΒΑΛΑ
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15

ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ 
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 - 
09.00
-12.00 - 15.00 -18.00
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30-
16.50-18.00-21.30- 01.30

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
06.00, 07.15, 08.00, 09.00, 
10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00 
π.μ. δεν ισχύει
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το 
δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30, 
των 08.00 καταργείται.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από 
06.00 το πρωί έως 20.30 και κάθε 
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00 
έως 20.30 ανά ώρα.
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45, 
10.45, 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 - 
16.45 -17.00.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30, 
14.45, 16.30, 18.45
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00, 
17.30.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά 
τις πτήσεις της Ολυμπιακής και της 
Aegean από το αεροδρόμιο της Αλε-
ξανδρούπολης, μπορείτε να καλείτε 
στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean: 
25510 89150

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ: 07.05, 19.45, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.45 
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ:   05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05

SKY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20

AEGEAN
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ: 
11.20, 17.35
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
09.45, 16.00

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφο-
ρά τις πτήσεις της Ολυμπιακής και 
της Aegean από το αεροδρόμιο της 
Καβάλας, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα:
Ολυμπιακή: 25910 53273, 25910 
53279 Aegean: 2510 229000 και 
25910 53333

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. 
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ. 
08.25, 18.35, 21.55
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. -TE. 
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50, 
17.00, 20.20

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού: 
16.43 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη-
ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού: 
5.46 
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού: 
6.45 
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώρη-
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16 
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ-
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 6.58 
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώ-
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 13.18 
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού: 
14.10 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση αρχικού: 15.22, Άφιξη 
Τελικού: 22.59 
71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη: 
11.40 
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη: 
01.41 
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , 
Αναχώρηση αρχικού: 15.41, Άφιξη 
Αλεξ/πολη: 22.28 
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη: 
6.58 
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–Θεσ-
σαλονίκη, Άφιξη: 14.54 

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην 
Αθήνα 16.17 
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην 
Θεσσαλονίκη 15.36
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 16.06, άφιξη 
στην Αθήνα 22.59
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 19.50, άφιξη στην 
Αθήνα 5.23, με ανταπόκριση στη 
Θεσσαλονίκη
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην 
Αθήνα 15.07
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.53, άφιξη 
στη Θεσσαλονίκη 23.07
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 23.43, άφιξη 
στην Αθήνα 07.18.
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις 
Δίκαια 23.17
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις 
Σβίλεγκραντ 9.08
74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις 
Δίκαια 9.06.
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις 
Δίκαια 18.38.
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις 
Ορμένιο 17.09
614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις 
Δίκαια23.40.
90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη 
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες: 
25210-32444.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
Απλή: 17.50, 2.44
Ιντερσίτι: 8,11, 14.58, 22.33

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.10, 
08.23, 11.49
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05.14, 19.46
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.04
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47, 
15.37,
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04.13, 
08.47
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52, 10.06, 
17.09
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20.34

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 
Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30 / 
Τετάρτη 13.30 / Πέμπτη 14.30 / 
Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- / 
Κυριακή 14.00
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ - ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Δευτέρα 16.00 / Τρίτη ---- / Τετάρτη 
08.00 / Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή 
12.30, 18.15 / Σάββατο ---- / Κυρια-
κή 18.00

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
Αλεξανδρούπολης: 25510 26468 και 
26619, Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 Τηλέφωνα Πρακτ.: 25510 
38503, 2551024694, 2551083911

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός 
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00 
(express),11.00 (express), 14.00 
(express), 15.45 (express), 17.00 
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00. 
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ 
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.15-
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού), 
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-
ρού),19.30-20.45.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω 
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού), 
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ 
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού), 
08.45 (μέσω Τυχερού), 10.00-11.30-
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-
18.15 (μέσω Τυχερού), 19.30-20.45.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00, 
08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45. Παρασκευή 
06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 
15.00, 15.45, 16.30, 18.15, 19.45. 
Κυριακή-αργίες 07.30, 10.00, 12.00, 
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45, 
20.30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
18.45, 19.45, 21.30, 23.30 Κυριακή-
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45, 21.30, 23.30
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, 
09.30, 11.15, 12.40, 14.00, 15.55, 
17.00, 20.30 Κυριακές και Γιορτές 
08.30, 11.15, 14.15, 15.30, 17.00, 
19.15.
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π. 
Λάγους) 07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 
19.15 Κυριακές και Γιορτές 09.45, 
12.30, 18.00, 2.30 (Ισχύουν τα αντί-
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ 20.00
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15, 
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30, 
18.45
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ. 
κάθε μισή ώρα
ΚΑΒΑΛΑ
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15

ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ 
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 - 
09.00
-12.00 - 15.00 -18.00
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30-
16.50-18.00-21.30- 01.30

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
06.00, 07.15, 08.00, 09.00, 
10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00 
π.μ. δεν ισχύει
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το 
δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30, 
των 08.00 καταργείται.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από 
06.00 το πρωί έως 20.30 και κάθε 
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00 
έως 20.30 ανά ώρα.
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45, 
10.45, 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 - 
16.45 -17.00.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30, 
14.45, 16.30, 18.45
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00, 
17.30.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά 
τις πτήσεις της Ολυμπιακής και της 
Aegean από το αεροδρόμιο της Αλε-
ξανδρούπολης, μπορείτε να καλείτε 
στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean: 
25510 89150

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ: 07.05, 19.45, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.45 
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ:   05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05

SKY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20

AEGEAN
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ: 
11.20, 17.35
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
09.45, 16.00

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφο-
ρά τις πτήσεις της Ολυμπιακής και 
της Aegean από το αεροδρόμιο της 
Καβάλας, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα:
Ολυμπιακή: 25910 53273, 25910 
53279 Aegean: 2510 229000 και 
25910 53333

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. 
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ. 
08.25, 18.35, 21.55
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. -TE. 
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50, 
17.00, 20.20

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού: 
16.43 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη-
ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού: 
5.46 
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού: 
6.45 
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώρη-
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16 
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ-
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 6.58 
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώ-
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 13.18 
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού: 
14.10 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση αρχικού: 15.22, Άφιξη 
Τελικού: 22.59 
71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη: 
11.40 
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη: 
01.41 
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , 
Αναχώρηση αρχικού: 15.41, Άφιξη 
Αλεξ/πολη: 22.28 
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη: 
6.58 
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–Θεσ-
σαλονίκη, Άφιξη: 14.54 

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην 
Αθήνα 16.17 
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην 
Θεσσαλονίκη 15.36
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 16.06, άφιξη 
στην Αθήνα 22.59
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 19.50, άφιξη στην 
Αθήνα 5.23, με ανταπόκριση στη 
Θεσσαλονίκη
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην 
Αθήνα 15.07
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.53, άφιξη 
στη Θεσσαλονίκη 23.07
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 23.43, άφιξη 
στην Αθήνα 07.18.
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις 
Δίκαια 23.17
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις 
Σβίλεγκραντ 9.08
74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις 
Δίκαια 9.06.
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις 
Δίκαια 18.38.
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις 
Ορμένιο 17.09
614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις 
Δίκαια23.40.
90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη 
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες: 
25210-32444.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
Απλή: 17.50, 2.44
Ιντερσίτι: 8,11, 14.58, 22.33

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.10, 
08.23, 11.49
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05.14, 19.46
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.04
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47, 
15.37,
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04.13, 
08.47
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52, 10.06, 
17.09
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20.34

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 
Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30 / 
Τετάρτη 13.30 / Πέμπτη 14.30 / 
Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- / 
Κυριακή 14.00
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ - ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Δευτέρα 16.00 / Τρίτη ---- / Τετάρτη 
08.00 / Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή 
12.30, 18.15 / Σάββατο ---- / Κυρια-
κή 18.00

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
Αλεξανδρούπολης: 25510 26468 και 
26619, Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 Τηλέφωνα Πρακτ.: 25510 
38503, 2551024694, 2551083911

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός 
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00 
(express),11.00 (express), 14.00 
(express), 15.45 (express), 17.00 
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00. 
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ 
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.15-
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού), 
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-
ρού),19.30-20.45.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω 
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού), 
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ 
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού), 
08.45 (μέσω Τυχερού), 10.00-11.30-
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-
18.15 (μέσω Τυχερού), 19.30-20.45.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00, 
08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45. Παρασκευή 
06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 
15.00, 15.45, 16.30, 18.15, 19.45. 
Κυριακή-αργίες 07.30, 10.00, 12.00, 
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45, 
20.30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
18.45, 19.45, 21.30, 23.30 Κυριακή-
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45, 21.30, 23.30
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, 
09.30, 11.15, 12.40, 14.00, 15.55, 
17.00, 20.30 Κυριακές και Γιορτές 
08.30, 11.15, 14.15, 15.30, 17.00, 
19.15.
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π. 
Λάγους) 07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 
19.15 Κυριακές και Γιορτές 09.45, 
12.30, 18.00, 2.30 (Ισχύουν τα αντί-
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ 20.00
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15, 
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30, 
18.45
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ. 
κάθε μισή ώρα
ΚΑΒΑΛΑ
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15

ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ 
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 - 
09.00
-12.00 - 15.00 -18.00
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30-
16.50-18.00-21.30- 01.30

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
06.00, 07.15, 08.00, 09.00, 
10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00 
π.μ. δεν ισχύει
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το 
δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30, 
των 08.00 καταργείται.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από 
06.00 το πρωί έως 20.30 και κάθε 
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00 
έως 20.30 ανά ώρα.
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45, 
10.45, 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 - 
16.45 -17.00.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30, 
14.45, 16.30, 18.45
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00, 
17.30.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά 
τις πτήσεις της Ολυμπιακής και της 
Aegean από το αεροδρόμιο της Αλε-
ξανδρούπολης, μπορείτε να καλείτε 
στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean: 
25510 89150

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ: 07.05, 19.45, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.45 
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ:   05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05

SKY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20

AEGEAN
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ: 
11.20, 17.35
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
09.45, 16.00

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφο-
ρά τις πτήσεις της Ολυμπιακής και 
της Aegean από το αεροδρόμιο της 
Καβάλας, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα:
Ολυμπιακή: 25910 53273, 25910 
53279 Aegean: 2510 229000 και 
25910 53333

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. 
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ. 
08.25, 18.35, 21.55
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. -TE. 
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50, 
17.00, 20.20

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού: 
16.43 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη-
ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού: 
5.46 
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού: 
6.45 
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώρη-
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16 
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ-
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 6.58 
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώ-
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 13.18 
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού: 
14.10 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση αρχικού: 15.22, Άφιξη 
Τελικού: 22.59 
71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη: 
11.40 
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη: 
01.41 
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , 
Αναχώρηση αρχικού: 15.41, Άφιξη 
Αλεξ/πολη: 22.28 
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη: 
6.58 
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–Θεσ-
σαλονίκη, Άφιξη: 14.54 

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην 
Αθήνα 16.17 
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην 
Θεσσαλονίκη 15.36
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 16.06, άφιξη 
στην Αθήνα 22.59
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 19.50, άφιξη στην 
Αθήνα 5.23, με ανταπόκριση στη 
Θεσσαλονίκη
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην 
Αθήνα 15.07
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.53, άφιξη 
στη Θεσσαλονίκη 23.07
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 23.43, άφιξη 
στην Αθήνα 07.18.
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις 
Δίκαια 23.17
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις 
Σβίλεγκραντ 9.08
74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις 
Δίκαια 9.06.
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις 
Δίκαια 18.38.
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις 
Ορμένιο 17.09
614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις 
Δίκαια23.40.
90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη 
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες: 
25210-32444.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
Απλή: 17.50, 2.44
Ιντερσίτι: 8,11, 14.58, 22.33

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.10, 
08.23, 11.49
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05.14, 19.46
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.04
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47, 
15.37,
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04.13, 
08.47
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52, 10.06, 
17.09
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20.34

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 
Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30 / 
Τετάρτη 13.30 / Πέμπτη 14.30 / 
Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- / 
Κυριακή 14.00
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ - ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Δευτέρα 16.00 / Τρίτη ---- / Τετάρτη 
08.00 / Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή 
12.30, 18.15 / Σάββατο ---- / Κυρια-
κή 18.00

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
Αλεξανδρούπολης: 25510 26468 και 
26619, Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 Τηλέφωνα Πρακτ.: 25510 
38503, 2551024694, 2551083911

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Αλεξ/λη - ΘεΣ/ΝΙΚη: 
08:00, 11:00 , 14.00, 
16.30, 18:45,  22:00
ΘεΣ/ΝΙΚη - Αλεξ/λη 

08:00, 10:30 , 13.00, 
15.30, 17:30,  23:59
Αλεξ/ΠΟλη - ξΑΝΘη - ΚΑΒΑλΑ: 

08.00, 11:30 , 16.00, 
18:45, 22:00
ΚΑΒΑλΑ - Αλεξ/ΠΟλη 

02.45, 10:45 , 14:30, 19:10
ξΑΝΘη -Αλεξ/ΠΟλη 

02.45, 10:45 , 15:10, 19:10
Αλεξ/ΠΟλη - ΦεΡεΣ - ΣΟΥΦλΙ - 
ΔΙΔ/ΧΟ -ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 

04:45, 06:30, 08:30, 11:15, 12:30, 
14.30, 15.30, 17:00, 19:30, 21.30 

Αλεξ/ΠΟλη - ΚΟμΟΤηΝη

07:45,  09:00, 11:15, 13:00, 
16:00, 18:30, 20:10
ΚΟμΟΤηΝη - Αλεξ/ΠΟλη

07:20,  09:00, 11:00, 12:30, 
14:40,  19:00, 20:10

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
Σε ό,τι αφορά τις πτήσεις από 
το αεροδρόμιο της Αλεξαν-
δρούπολης, μπορείτε να καλεί-
τε στα τηλέφωνα: Αεροδρόμιο: 
25510 89300, 25510 89305, 
AEGEAN: 25510 89150, 
ΟΛΥΜΠΙΑΚH: 25510 45198, 
SKY EXPRESS: 801-11-
28288, 2810-223800

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ - AEGEAN 
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  11:45 - 22:45
ΤΡΙΤΗ: 11:45 - 22:45
ΤΕΤΑΡΤΗ: 11:45 - 22:45
ΠΕΜΠΤΗ: 11:45 - 22:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11:45 - 22:45
ΣΑΒΒΑΤΟ: 11:45 - 21:40
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:45 - 22:45
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 10:10 - 21:05
ΤΡΙΤΗ: 10:10 - 21:05
ΤΕΤΑΡΤΗ: 10:10 - 21:05
ΠΕΜΠΤΗ: 10:10 - 21:05
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:10 - 21:05

ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:10 - 20:05
ΚΥΡΙΑΚΗ: 10:10 - 21:05

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  08:50 - 20:35
ΤΡΙΤΗ: 21:35
ΤΕΤΑΡΤΗ:  20:35
ΠΕΜΠΤΗ:  21:35
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  08:50, 21:55
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:30 
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:25, 21:55

ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:15 - 19:00
ΤΡΙΤΗ: 12:15
ΤΕΤΑΡΤΗ:  19:00
ΠΕΜΠΤΗ:  12:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  07:15, 20:20
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:00 
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09:50, 20:20

ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη - ΣηΤεΙΑ
ΤΡΙΤΗ 13:40  - ΠΕΜΠΤΗ  13:40
ΣηΤεΙΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη
ΤΡΙΤΗ 19:30  - ΠΕΜΠΤΗ  19:30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠΡΟΣ ΣΑμΟΘΡΑΚη
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα  13:00,  18:00
Τρίτη  09:30 
Τετάρτη 07:00, 19:00 
Πέμπτη 15:30 
Παρασκευή 15:30
Σάββατο  15:30 
Kυριακή  13:00,  18:00

ΣΑμΟΘΡaΚη ΠΡΟΣ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα 10:30, 15:30
Τρίτη 07:00, 18:40 
Τεταρτη  16:30
Πέμπτη 07:00, 18:00 
Παρασκευή 18:00
Σάββατο  18:00
Kυριακή  15:30

ΤηλEΦωΝΑ 
λΙμεΝΑΡΧεIωΝ
Α λ ε ξ α ν δ ρ ο ύ π ο λ η ς : 
2551356200, 
Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 
Τηλ. Πρακτ.: 25510 38503, 
2551024694, 2551083911

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Γούση Μ.Ε. - Γρηγορίου Σ. Εθν. 
Αντιστάσεως 146 (πλησίον S/M 
Mασούτη & ΑΒ) ✆2551400229
ΦΕΡΕΣ
Ηλιάκη Πλαστήρα 3 ✆25550 
22229
ΣΟΥΦΛΙ 
Αλατζιά Βασ. Γεωργίου 93 
✆2554023176 
ΔIΔYMOTEIXO
Γιουρτσόγλου Χρήστος Βενι-
ζέλου 9 ✆2553022922
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Ζαφειριάδης Χρήστος Βασ. 
Κωνσταντίνου 82 ✆2552023803

σαν σημερα
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1861
Το πρώτο μέρος του άρ-
θρου «Aναρχία» δημοσι-
εύεται στην εφημερίδα 
«Φως» του Σοφοκλή Kαρύ-
δη και θεωρείται το πρώτο 
αναρχικό δημοσίευμα στον 
τότε ελλαδικό χώρο. Ως 
συγγγραφέας του φέρεται 
ο φοιτητής Νομικής Δημή-
τριος Παπαρρηγόπουλος, 
γιος του ιστορικού Κωνστα-
ντίνου Παπαρρηγόπουλου. 
Η εφημερίδα διώκεται και 
το φύλλο κατάσχεται.

1886
Υπογράφεται η Σύμβαση 
της Βέρνης για την προ-
στασία των λογοτεχνικών 
και καλλιτεχνικών έργων. 
Είναι η πρώτη διεθνής συμ-
φωνία για την πνευματική 
ιδιοκτησία και η βάση για 
όλες τις κατοπινές.

1967
Ο δικτάτορας Γεώργιος 
Παπαδόπουλος συναντάται 
στον Έβρο με τον τούρκο 
πρωθυπουργό, Σουλεϊμάν 
Ντεμιρέλ. Συζητούν τις ελ-
ληνοτουρκικές σχέσεις και 
το Κυπριακό.

1971
Σκοτώνεται σε αυτοκινη-
τιστικό δυστύχημα ο ολ-
λανδός γεωπόνος Πάουλ 
Κάιπερς, πρωτοπόρος των 
θερμοκηπίων στην Ελλά-
δα. Ήταν ευρύτερα γνω-
στός στην Ιεράπετρα της 
Κρήτης ως ο «Ολλανδός».

1974
Ο δικηγόρος Αλέξανδρος 
Λυκουρέζος καταθέτει μή-
νυση κατά των πρωτεργα-
τών της Απριλιανής Χού-
ντας, παρέχοντας έτσι τη 
νομική αφορμή για την ποι-
νική δίωξή τους.

1984
Ενοποιούνται η Χωροφυ-
λακή και η Αστυνομία Πό-
λεων και δημιουργείται η 
ΕΛΑΣ.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1922
Μανώλης Γλέζος, έλληνας 
πολιτικός και συγγραφέας. 
(Θαν. 30/3/2020)

1960
Χιου Γκραντ, βρετανός ηθο-
ποιός. («4 Γάμοι και μία Κη-
δεία»)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1901
Ανρί Τουλούζ Λοτρέκ, γάλ-
λος ζωγράφος, που έκα-
νε την αφίσα τέχνη. (Γεν. 
24/11/1864)

1976
Μάο Τσε Τουνγκ, κινέζος 
κομμουνιστής ηγέτης, ιδρυ-
τής της Λαϊκής Δημοκρατίας 
της Kίνας. (Γεν. 26/12/1893)

2019
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, έλ-
ληνας τραγουδοποιός. (Γεν. 
5/11/1956)

αγγελιεσ

αγγελιεσ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Επί των οδών Εμπορίου και Αρκαδιουπό-
λεως (κοντά στη Νομαρχία) εμβαδού 170 
m2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ. 2551037645 & 
2551028690.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Από Α.Ε. εστίασης ζητείται Μάγειρας/Μα-
γείρισσα με πτυχίο και προϋπηρεσία σε ελ-
ληνική κουζίνα έως 35 ετών, για την περιο-
χή της Αλεξανδρούπολης.
Αποστολή βιογραφικού : cv@kobatsiaris.gr

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει πολιτικό ή τοπογράφο 
μηχανικό με εμπειρία στα δημόσια έργα
Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει εργατοτεχνίτες για να 
απασχοληθούν στα έργα της εταιρίας
Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr



Η ΓΝΩΜΗ
9  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 202116 TΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ   Η  ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΠΟΥ  ΑΞΙΖΕΙ  ΣΤΟΥΣ  ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ

Σε Πανελλήνια Πρεμιέρα 
η περιπέτεια «Ο Shang-Chi και 
ο Θρύλος των Δέκα Δαχτυλιδιών»

Στον Κινηματογράφο «ΗΛΥ-
ΣΙΑ» από την Πέμπτη 9/9 έως 
και την Τετάρτη 15/9 θα προ-
βληθούν οι τέσσερεις παρακά-
τω ταινίες:

Συνεχίζεται η ταινία Κι-
νουμένων Σχεδίων, «Ταξίδι 
με τον Δράκο μου» του Τόμερ 
Έσεντ με τους Τίτο Γρηγορόπου-
λο, Ινώ Στεφανή, Γιώργο Σκου-
φή, Αργύρη Παυλίδη, Χρήστο 
Θάνο, Χρίστο Παπαμιχαήλ, Νίκο 
Αξιώτη, Βασίλη Μήλιο, Μαρία 
Ζερβού, Νίκο Νίκα & Χρυσούλα 
Παπαδοπούλου στην μεταγλωτ-
τισμένη έκδοση...

Υπόθεση: Ο Ψευτοφωτιάς, 
ένας νεαρός ασημένιος δράκος 
έχει μπουχτίσει να κρύβεται και 
θέλει να δείξει στην παλαιότε-
ρη γενιά ότι είναι αληθινός δρά-
κος. Όταν οι άνθρωποι βάζουν 
μπρος για να καταστρέψουν το 
τελευταίο καταφύγιο της οι-
κογένειάς του, ξεκινάει κρυφά 
ένα επικό ταξίδι με τη σκιουρί-
να Σόρελ. Σκοπός του είναι να 
βρει την «Άκρη του Ουρανού», 
ένα μυστικό παράδεισο για δρά-
κους κάπου στα Ιμαλάια, αλλά 
στον δρόμο τους πέφτουν πάνω 
στον νεαρό Μπεν, που ισχυρίζε-
ται ότι είναι δρακοκαβαλάρης. 
Ενώ ο Μπεν και ο ασημένιος 
δράκος γίνονται φίλοι, η Σόρελ 

είναι επιφυλακτική και προσπα-
θεί να ξεφορτωθεί τον Μπεν 
με κάθε ευκαιρία. Το παράξενο 
τρίδυμο πρέπει να συνεργαστεί, 
γιατί τους κυνηγάει ο Χρυσοκέ-
φαλος, ένα μοχθηρό τέρας-δη-
μιούργημα ενός αλχημιστή που 
σκοπεύει να καταβροχθίσει κάθε 
δράκο στη Γη. Βασισμένο στο βι-
βλίο της διεθνώς αναγνωρισμέ-
νης Κορνέλια Φούνκε, το «Ταξί-
δι με τον Δράκο μου» είναι μία 
διασκεδαστική και γεμάτη ενέρ-
γεια ταινία κινουμένων σχεδίων 
με οικολογικό μήνυμα.

Πέμπτη, Τετάρτη: 17:30, Σάβ-
βατο: 17:00.

«Ο Άνθρωπος του Θεού»
Επίσης συνεχίζεται η Βιογρα-

φική ταινία που «σπάει» ταμεία, 
«Ο Άνθρωπος του Θεού» της 
Γελένα Πόποβιτς με τους Άρη 
Σερβετάλη, Αλεξάντερ Πετρόφ, 
Μίκι Ρουρκ, Χρήστο Λούλη, Κα-
ριοφυλλιά Καραμπέτη, Νικήτα 
Τσακίρογλου, Γιάννη Στάνκο-
γλου, Τάνια Τρύπη, Μαρθίλια 
Σβάρνα, Ιερώνυμο Καλετσάνο, 
Γιάννη Αναστασάκη, Γεράσιμο 
Σκιαδαρέση, Βασίλη Κουκαλά-
νι, Αλέξανδρο Μυλωνά, Μιχάλη 
Μητρούση, Κίττυ Παϊταζόγλου, 
Μιχάλη Οικονόμου, Τόνια Σω-
τηροπούλου, Κορίνα-Άννα Γου-

γούλη, Μάνο Γαβρά, Σαράντο 
Γεωγλερή & Παναγιώτη Μα-
ρίνο...

Υπόθεση: Η δημοτικότητα 
του Νεκτάριου Κεφάλα, Μητρο-
πολίτη Πενταπόλεως, προκα-
λεί τη ζήλια των κληρικών στην 
Αλεξάνδρεια. Από φόβο ότι θα 
γίνει ο επόμενος Πατριάρχης Αι-
γύπτου, ο κλήρος τον δυσφημί-
ζει με αποτέλεσμα να του στερή-

σουν την ιερατική του ιδιότητα 
και να τον εξορίσουν από την 
Αίγυπτο. Στην Αθήνα πια, χάρη 
στην εξελιγμένη παιδαγωγική 
του τακτική γίνεται ξακουστός 
και κοσμαγάπητος και την ίδια 
εποχή επιδίδεται σε σπουδαίο 
συγγραφικό έργο. Όμως ο φόρ-
τος εργασίας τον καταπονεί και 
αποφασίζει να αποσυρθεί στην 
Αίγινα. Ξαναχτίζει ένα ερειπωμέ-
νο μοναστήρι με τα ίδια του τα 
χέρια και χάρη στη φήμη του το 
μοναστήρι μεγαλώνει. Η Mονή 
όμως δεν αναγνωρίζεται ποτέ, 
ενώ ο Άγιος Νεκτάριος κατηγο-
ρείται άδικα για ανηθικότητα. 
Στο Αρεταίειο νοσοκομείο λίγο 
πριν το τέλος του, θα κάνει το 
τελευταίο του θαύμα.

Πέμπτη, Κυριακή, Τετάρτη: 
19:45, Παρασκευή, Σάββατο, 
Τρίτη: 22:15, Δευτέρα: 17:15 
& 19:45.

«Ο Shang-Chi και ο 
Θρύλος των Δέκα 
Δαχτυλιδιών»

Έρχεται σε Πανελλήνια Πρε-
μιέρα η Περιπέτεια, «Ο Shang-
Chi και ο Θρύλος των Δέκα Δα-
χτυλιδιών» του Ντέστιν Ντάνιελ 
Κρέτον (Μικρά Όμορφα Πλά-
σματα, Γυάλινο Κάστρο, Αγώ-
νας για Δικαιοσύνη) με τους 

Σίμου Λιου, Ακουαφίνα, Τό-
νι Λιουνγκ Τσίου Γουάι, Μισέλ 
Γεό, Τιμ Ροθ, Μπεν Κίνγκσλεϊ, 
Μπενεντίκτ Γουόνγκ, Φλοριάν 
Μουντεάνου, Φάλα Τσεν, Ρόνι 
Τσινγκ, Τζόντι Λονγκ & Άντυ Λε...

Υπόθεση: Ο «Shang-Chi και ο 
Θρύλος τον Δέκα Δαχτυλιδιών» 
είναι μια νέα ταινία υπερηρώων, 
βασισμένη στον ομώνυμο υπε-

ρήρωα της Marvel, Shang-Chi. 
Είναι η εικοστή πέμπτη ταινία 
του Marvel Cinematic Universe 
και η δεύτερη ταινία της Τέταρ-
της Φάσης. Η ιστορία θα επικε-
ντρωθεί στον Shang-Chi, των 
«Μάστερ του Κουνγκ-Φου», τον 
οποίο υποδύεται ο ηθοποιός 
Simu Liu. Ο Shang-Chi είναι ο 
καλύτερος μαχητής στο σύμπαν 
της Marvel, ο οποίος επιστρέφει 
σε έναν κόσμο διαφορετικό από 
ότι τον άφησε, γεμάτο θάνατο 
και καταστροφή. Τα μυστικά του 
παρελθόντος του θα αποκαλυ-
φθούν και θα αλλάξουν τη ζωή 
του για πάντα.

Πέμπτη*, Κυριακή, Δευτέρα*, 
Τετάρτη: 22:15, Παρασκευή, 
Σάββατο*, Τρίτη: 19:15.

*3D

«Σπίριτ: Ο Ατίθασος»
Ενώ συνεχίζεται και η ταινία 

Κινουμένων Σχεδίων, «Σπίριτ: Ο 
Ατίθασος» της Ελέιν Μπόγκαν 
με τους Ειρήνη Τσίγκα, Χρήστο 
Θάνο, Λητώ Αμπατζή, Πέγκυ 
Μανωλά, Κατερίνα Μάντζιου, 
Γιάννη Στεφόπουλο, Σωτήρη 
Δούβρη, Στρατή Μουρλά, Νι-
κορέστη Χανιωτάκη, Νίκο Ιω-
αννίδη, Βαγγέλη Στρατηγάκο, 
Κώστα Φιλίππογλου & Μαρία 
Πλακίδη στην μεταγλωττισμέ-

νη έκδοση...
Υπόθεση: Η ιστορία αφορά 

μια πεισματάρα κοπέλα που λα-
χταρά όσο τίποτα ένα μέρος για 
να ανήκει. Η Λάκι ανακαλύπτει 
τη δύναμη της φιλίας όταν η 
ζωή της διασταυρώνεται με ένα 
άγριο άλογο, τον Σπίριτ. Όλα 
ξεκίνησαν επειδή η μικρή Λάκι 
Πρέσκοτ είναι ξεροκέφαλη και 
δεν αντέχει τους κανόνες και 
τους περιορισμούς, όπως ήταν 
και η μαμά της. Η Λάκι μεγάλωνε 
κάτω από το άγρυπνο μάτι της 
Κόρα, της θείας της, που θέλει 
μόνο το καλό για τη μικρή της 
ανιψιά αλλά δεν ξέρει πως να 
της το προσφέρει. Αναγκάζε-
ται λοιπόν να αφήσει την πόλη 
για να μετακομίσει στην εξοχή. 
Όμως εκεί θα δεθεί αναπάντεχα 
με τον Σπίριτ, ένα άγριο άλογο 
και το αποτέλεσμα θα είναι η 

ζωή της να αλλάξει δραματικά. 
Όταν κάποιοι μοχθηροί κλέφτες 
που αρπάζουν άγρια ζώα και τα 
καταδικάζουν σε μια ζωή αιχμα-
λωσίας και σκληρής εργασίας 
θα απειλήσουν την αγέλη του 
Σπίριτ, τότε η πεισματάρα αλλά 
και τρυφερή Λάκι θα στρατολο-
γήσει τις νέες της φίλες για να 
τους σταματήσει και θα ξεκινή-
σουν μια μεγάλη περιπέτεια ζω-
ής, διάσωσης και αυτοθυσίας. Ο 
στόχος τους είναι να σώσουν το 
υπέροχο άλογο που έχει δώσει 
νόημα και αίσθηση σκοπού ζωής 
στην Λάκι και που την βοήθησε 
να ανακαλύψει μια κρυφή σύν-
δεση τόσο με την κληρονομιά 
της μητέρας της όσο και με τις 
μεξικάνικες ρίζες της, κάτι που 
δεν περίμενε ποτέ.

Παρασκευή: 17:00, Κυρια-
κή: 17:30.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ  
ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 
«ΗΛΎΣΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 
9/9 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 
15/9      

Συνεχίζεται η Βιογραφική ταινία «Ο 
Άνθρωπος του Θεού», η ταινία Κινουμένων 
Σχεδίων, «Ταξίδι με τον Δράκο μου» και 
η ταινία Κινουμένων Σχεδίων, «Σπίριτ: Ο 
Ατίθασος»

Στον Κινηματογράφο Ηλύσια 
τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας 
του Υπουργείου Υγείας


